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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Από τους βασικότερους στόχους της κρατικής οικονομικής 

πολιτικής μίας χώρας – είτε είναι αναπτυγμένη είτε όχι - είναι η οικονομική 

ανάπτυξη, η σταθεροποίηση των τιμών και η πλήρης απασχόληση. 

Έτσι και η χώρα μας, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επεδίωξε να 

αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους ώστε να επιτευχθεί η 

οικονομική ανάπτυξη και η αξιοποίηση  του εργατικού δυναμικού. Την 

τελευταία δεκαετία, μάλιστα,  η Ελλάδα κατάφερε και παρουσίασε υψηλό 

ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, αν και δεν ήταν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική 

οικονομία. 

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δούμε την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας, να εξετάσουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας 

και παράλληλα να εξετάσουμε πως διαμορφώνεται η απασχόληση σε μία 

μείωση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η παρούσα εργασία οργανώνεται σε 5 κεφάλαια και περιλαμβάνει 

επίσης εισαγωγή και περίληψη.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία επισκόπηση της ελληνικής 

οικονομίας πριν την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε αλλά και της οικονομίας 

των τελευταίων ετών. Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται και οι 

εξελίξεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζουμε την οικονομική μεγέθυνση και την 

οικονομική ανάπτυξη καθώς επίσης περιγράφουμε τον τρόπο μέτρησής της. 

Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από έρευνες που έχουν γίνει το ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ και πως διαμορφώνεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

χώρας τα τελευταία έτη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμοί που αφορούν την 

απασχόληση στη συνέχεια παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για το 

εργατικό δυναμικό, τους απασχολούμενους καθώς επίσης και για την 

απασχόληση σε σχέση με το ΑΕΠ και με την παραγωγικότητα. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αίτια της ανεργίας και 

στη συνέχεια αναλύουμε τα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, ανά φύλο, ανά 

ηλικίες και ανά περιφέρεια και ακολουθούν τα προβλήματα τα οποία 

προκύπτουν και τα μέτρα αντιμετώπισής της. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα 

αναφερθούμε στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των 

στατιστικών δεδομένων.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ελληνική οικονομία και την 

οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την απασχόληση και την ανεργία. 

Συγκεκριμένα, αναλύουμε ιστορικά στοιχεία της εγχώριας οικονομίας, τα 

οποία αφορούν την περίοδο πριν την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ακολούθως εξετάζουμε πως αυτά διαμορφώνονται μετά την 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Εν συνεχεία, αναλύουμε την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, 

περιγράφουμε του τρόπους μέτρησής της και πως διαμορφώνεται έως 

σήμερα ενώ παράλληλα αναφερόμαστε και στα μέτρα οικονομικής 

ευημερίας και τις εξελίξεις σε βασικούς τομείς της οικονομίας μας.  

Τέλος παραθέτουμε στοιχεία αναφορικά με την απασχόληση και την 

ανεργία και τους τρόπους με τους οποίους αυτά επηρεάζονται από την 

οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον εξετάζουμε τα ποσοστά ανεργίας, τις αιτίες 

που την προκαλούν, τα προβλήματα τα οποία  προκαλεί αλλά και τρόπους 

αντιμετώπισής της .  

Παρατηρώντας την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά τη χρονική 

περίοδο 1990 έως 2008, διακρίνουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και 

ταυτόχρονα σημαντική μείωση της ανεργίας. Αντιθέτως, τα τελευταία τρία 

έτη, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση επηρεαζόμενη από τις 

δυσμενείς συνθήκες των διεθνών αγορών και την παγκόσμια οικονομική 

κρίση. Επιπλέον καταγράφονται αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, οι οποίοι 

αγγίζουν τα χαμηλότερα επίπεδα παλαιότερων ετών, και παρατηρείται 

έξαρση της ανεργίας με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτές τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές 

συγκυρίες υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης του φαινομένου με 
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ποικίλους τρόπους, όπως τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, η 

μείωση του κόστους εργασίας καθώς επίσης τα παρεχόμενα κίνητρα για 

προσλήψεις των νέων.  
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Abstract 

 

The objective of this study is to examine the economic growth in Greece 

with regard to the conditions of employment and unemployment in the last 

forty years. This research is divided into five parts.  

In the first part, we looked into the economic data which refer specifically to 

the period before the country’s accession into the European Union (EU) and 

then we examined how this data changed after Greece became a member of 

EU.  

In the second part we refer in detail to the definition and terms of economic 

growth, as well as the various methods through which it can be estimated. 

Moreover we examine the conditions which have affected the development 

of the Greek economy and the changes which have been established in the 

latest years.   

The third part includes the analysis of survey data collected concerning the 

employment rates in Greece and the ways that these rates are affected by the 

economic growth.  

Finally, in the forth part we examined the sorts of unemployment and the 

major causes and we focused on the impacts of this phenomenon in the 

society, the problems caused and the potential solutions.    

After examining in detail the Greek economic rates between the years 1990 

to 2008,   we clearly observe a significant escalation in the rates of 

economic growth along with a considerable decline in the unemployment 

rates. On the contrary, the last three years the data suggest that the domestic 

economy slides into the depths of a recession, due to the adverse economic 

conditions in the international markets and the economic crisis. 

Additionally, the economic growth rates continually fall while the rates of 
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unemployment are dramatically increased, having considerable impact in 

the domestic economy and society. In spite of all the above, there are ways 

through which this phenomenon can be confronted, such as the professional 

training, the reduction of labor costs along with motivations for the 

employment of young people.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
1.1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 
 

Η οικονομία της Ελλάδας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα 

λέγαμε ότι χαρακτηριζόταν από υψηλή ανεργία, υψηλό πληθωρισμό και 

έλλειψη κεφαλαίων ικανών να κινητοποιήσουν την οικονομική 

δραστηριότητα.  

 Ο βιομηχανικός τομέας παρουσίαζε αξιόλογη ανάπτυξη πριν από την 

ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ αλλά συμπεριλάμβανε μεγάλο αριθμό μικρών 

και μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων1 εκ των οποίων οι 

περισσότερες εταιρείες δεν χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία και ήταν 

ευάλωτες στο διεθνή ανταγωνισμό.  

Μετά το 1974 και η υιοθέτηση της στρατηγικής για τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό της Ελλάδας συνέβαλαν στην αύξηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας της χώρας, στη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα 

και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα και γενικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Η πορεία όμως της 

ελληνικής οικονομίας επηρεάστηκε πολύ από τις αρνητικές εξελίξεις που 

επικράτησαν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον λόγω των πετρελαϊκών 

κρίσεων. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1975-1980, ο 

ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ παρέμεινε σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα 

του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(ΕΟΚ), αλλά και των ΗΠΑ, το οποίο οφείλεται  στην επεκτατική 

μακροοικονομική πολιτική (χαλαρή νομισματική, πιστωτική και 

συναλλαγματική πολιτική)  και στις προσδοκίες που δημιουργούσε η 

ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ 2. 

1 Oltheten ., 2003 ‘Greece in the European Union: policy lessons from two decades of 
membership’ 

2 Παλάσκας  Θ. , 2004, Η Ελλάδα στη διεθνή αγορά επενδύσεων 
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Την ίδια περίοδο όμως,  όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  η ελληνική 

οικονομία έπρεπε να αντιμετωπίσει σημαντικά  προβλήματα, μερικά από τα 

οποία ήταν η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου, ο συνεχώς αυξανόμενος 

πληθωρισμός και η ενίσχυση του δημόσιου χρέους3. Όσον αφορά το 

τελευταίο, αυτό διαμορφώθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 λόγω της επέκτασης του δημόσιου τομέα (ίδρυση νέων 

φορέων και στελέχωσή τους). Στόχος της επέκτασης του δημόσιου τομέα 

ήταν η ενίσχυση της ευημερίας της χώρας, η καλύτερη κατανομή του 

πλούτου αλλά και η τόνωση της εγχώριας ζήτησης4.  

 
 
 
1.2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 
 

Η αίτηση για την πλήρη ένταξη της χώρας υποβλήθηκε στις 12 

Ιουνίου 1975, και τελικά η Ελλάδα προσχώρησε στην ΕΟΚ το 1981 και από 

τότε άρχισε να αποκτά βαθμιαία μια πολιτική σταθερότητας ενισχύοντας 

παράλληλα την επιρροή της στην νοτιοανατολική Ευρώπη5 .  

Το 1990 αποτέλεσε για την Ελλάδα σταθμό, καθώς το ποσοστό 

αποδοχής της συμμετοχής της στην ΕΕ αυξανόταν συνεχώς ως αποτέλεσμα 

της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας που διασφάλιζαν 

οι σχέσεις της χώρας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σε σύγκριση με την 

έλλειψη σταθερότητας των γειτονικών Βαλκανικών χωρών.  

 

 

3 Alogoskoufis, 2000, The Greek economy and the Euro 
4 Alogoskoufis, 1995, The two faces of Janus: Institutions, policy regimes and 

macroeconomic performance in Greece  σελ. 149-192 
5 www.greece.gr, 2000 
6 Lolos, S.E.G. 1998, ‘Success and failure of economic policies: The experience of Greece 

and Portugal’ 
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Μετά το 1993, το Πρόγραμμα που ακολουθήθηκε είχε φιλόδοξους 

στόχους ώστε η χώρα να καταφέρει να πληρώσει τους όρους του 

Μάαστριχτ, γεγονός  που θα την έφερνε πιο κοντά στην οικονομική ένωση 

με την Ευρώπη.  

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, η Ελλάδα επεδίωξε 

την επαναξιολόγηση των βιομηχανικών και διαρθρωτικών πολιτικών, ώστε 

να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της, και την αναδιάρθρωση του ρόλου 

του δημοσίου τομέα6 . Το αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων ήταν η στροφή 

της οικονομίας προς ανοικτές αγορές και έντονες ιδιωτικοποιήσεις. Σιγά 

σιγά το ενδιαφέρον και η εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις 

άρχισε να αποκαθίσταται, αλλά αν και αποτέλεσμα της ένταξης μία χώρας 

στην Ε.Ε ήταν να πραγματοποιούνται σημαντικά ποσά επενδύσεων από το 

εξωτερικό, η Ελλάδα δεν κατάφερε να προσελκύσει ξένους επενδυτές7. 

Μετά από παρέλευση περίπου δέκα χρόνων από την ένταξη της, η 

μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων έφτασε σε σημείο να επιθυμεί, πλέον, την 

ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς άρχισαν να γίνονται εμφανή τα θετικά 

αποτελέσματα της συμμετοχής της σε μια κοινότητα. Σημαντικό ρόλο 

έπαιξε η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών καθώς βοήθησαν στον 

εκσυγχρονισμό της χώρας, αλλά και στην απόκτηση μεγαλύτερης πολιτικής 

και οικονομικής σταθερότητας. 

 

 

 

 

 

 
7 Georgopoulos και Preusse, 2006, ‘European integration and the dynamic process of 

investments and divestments of foreign TNCs in Greece’, σελ. 50-5 
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Από την 1η Ιανουαρίου 2001 η Ελλάδα εντάχθηκε και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), γεγονός μεγίστης 

οικονομικής σημασίας. Η αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ, η 

εκχώρηση της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ) 

στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η υιοθέτηση των 

δημοσιονομικών κανόνων που προβλέπονται από το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) έχουν αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο 

οποίο οι Ελληνικές αρχές καλούνται να ασκήσουν οικονομική πολιτική. Οι 

αλλαγές αυτές, θα προκαλέσουν επιπτώσεις σε όλο το Ελληνικό 

μακροοικονομικό σύστημα. 

Η Ελλάδα, με την ένταξή της στην ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει αειφόρο 

ανάπτυξη, διασφάλιση της ειρήνης και σταθερότητας, εμβάθυνση των 

δημοκρατικών θεσμών, ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, υπηρεσιών και 

προϊόντων και γενικά σημαντική βελτίωση των υποδομών, της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας.  

Όντας πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έλαβε σημαντική βοήθεια 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, γεγονός το οποίο οδήγησε στη μείωση του 

κόστους σταθεροποίησης και προσαρμογής . Με στόχο να κάνει τις 

περιφέρειες της πιο βιώσιμες η χώρα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα 

πλεονεκτήματα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών και να αναδιαρθρώσει την 

οικονομία της, στοχεύοντας όπως αναφέραμε, να την κάνει πιο 

ανταγωνιστική.  
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1.3  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ επιτεύχθηκε και ο στόχος 

για μείωση του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα τόσο τα επιτόκια όσο και το 

δημόσιο χρέος μειώθηκαν (το δημόσιο χρέος έπεσε από 10.3% του ΑΕΠ το 

1994 στο 4.2% το 1997). Παράλληλα έγιναν σοβαρές κινήσεις για αύξηση 

κρατικού εισοδήματος μέσω αυξήσεων των άμεσων φόρων εισοδήματος, το 

οποίο οδήγησε στην μείωση των δημοσίων δαπανών8 . 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με ένα 

υψηλό επίπεδο διαβίωσης και υψηλό Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης. 

Κατατάχθηκε 22η στον κόσμο το 2010 και 22η στον δείκτη του The 

Economist του 2005 για την ποιότητα ζωής παγκοσμίως. Με βάση τα 

στοιχεία της Eurostat το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν ίσο με το 

94% του μέσου όρου της ΕΕ το 2008.  

Η μεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδος είναι επίσης, κατά μέσον όρο, 

από το 1990 υψηλότερη από αυτόν του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η ελληνική οικονομία σήμερα 

αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, περιλαμβανομένων και της αύξησης 

των επιπέδων της ανεργίας, την γραφειοκρατία και την διαφθορά. Η χώρα 

υποφέρει από υψηλά επίπεδα πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς και 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα συγκριτικά με τους Ευρωπαίους εταίρους της.  

 

 

 

8  Oltheten ., 2003 ‘Greece in the European Union: policy lessons from two decades of membership’ 
σελ. 774-806 
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Μέχρι το τέλος του 2009, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της 

διεθνούς οικονομικής κρίσης και εσωτερικών παραγόντων η Ελληνική 

οικονομία αντιμετώπισε την πιο σοβαρή της κρίση από το 1993 με το 

υψηλότερο δημόσιο καθώς και το δεύτερο υψηλότερο χρέος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ στην ΕΕ. Το δημόσιο έλλειμμα του 2009 έφτασε στο 15,4% του 

ΑΕΠ. Αυτό και τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους (στο 127,1% του ΑΕΠ το 

2009) οδήγησαν σε υψηλό κόστος δανεισμού που οδήγησε σε μια σοβαρή 

οικονομική κρίση.  

 

1.4  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κλαδικοί δείκτες που 

κατασκευάζει ο ΙΟΒΕ µε βάση τις έρευνες οικονομικής συγκυρίας τις 

οποίες διεξάγει στην Ελλάδα από το 1981 και έπειτα. Οι δείκτες αυτοί 

απεικονίζουν την πλευρά της προσφοράς της οικονομίας, αποτυπώνοντας 

την ένταση της εγχώριας ζήτησης. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 

στην Ελλάδα τον Νοέμβριο σταθεροποιήθηκε σχεδόν στα επίπεδα με εκείνα 

του προηγούμενου μήνα, στις 68,6 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε 

σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Παρά τη μικρή βελτίωση της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης είναι έντονη η δυσαρέσκεια σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας. Η απαισιοδοξία αυτή έγινε πιο έντονη και λόγω της 

πολιτικής αβεβαιότητας αλλά και από τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες που επικρατούν 9. 

 

 
9 ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα οικονομικής συγκυρίας, σελ. 7-9 
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Διάγραμμα 1.1: Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε-27 και Ελλάδα 

 

 
 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 

 

Όσον αφορά τις επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία 

παραμένουν γενικά υποτονικές. Το Νοέμβριο ο δείκτης παρουσιάζει πτώση 

για τρίτο κατά σειρά μήνα και διαμορφώνεται στις 72,6 μονάδες, στο 

χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Αυτή είναι μία αρνητική 

εξέλιξη, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας παρουσίαζε ενδείξεις αντοχής στην 

κρίση λόγω της εξαγωγικής δραστηριότητας των προηγούμενων μηνών 10. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
10  ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα οικονομικής συγκυρίας, σελ. 8-10 
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Διάγραμμα 1.2: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 
 

 
 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 
 
 

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο 

καταγράφει τον Νοέμβριο ελαφρά πτώση, μετά την ανοδική πορεία που 

παρουσίαζε τους  προηγούμενους μήνες, και διαμορφώνεται στις 59,7 

μονάδες (από 62,8 μονάδες),  πάντα όμως χαμηλότερα της αντίστοιχης 

περσινής επίδοσης (91,1 μονάδες) 11.  

Η τρέχουσα δραστηριότητα είναι απογοητευτική για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις του τομέα, ενώ και οι προβλέψεις που έγιναν για τη 

δραστηριότητα του Δεκεμβρίου που περιλαμβάνει την εορταστική περίοδο 

δεν ήταν αισιόδοξες. 

 
11 ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα οικονομικής συγκυρίας, σελ. 10-15 
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Διάγραμμα 1.3: Δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό 
Εμπόριο 

 
 

 
Πηγή: IOBE 

 

 

 

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις υπηρεσίες 

παρουσιάζει νέα υποχώρηση κατά το μήνα Νοέμβριο, και διαμορφώνεται 

στις 56,5 μονάδες, σημαντικά μειωμένος από τα αντίστοιχα επίπεδα του 

προηγούμενου έτους και σε ιστορικά χαμηλό. Στους επιμέρους κλάδους 

σημειώνεται επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών εκτός από τις 

προσδοκίες στα Τουριστικά Πρακτορεία και την πληροφορική, όπου 

κινούνται ανοδικά. 
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Διάγραμμα 1.4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες  

  

Πηγή: IOBE 

 
 
 
 
 
 

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης στην Ελλάδα σημείωσε 

ιστορικό χαμηλό ρεκόρ το Νοέμβριο του 2011 και διαμορφώνεται έτσι στις 

-82,3 μονάδες κατά  12,3 μονάδες χαμηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περσινή μέση τιμή του. Η πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης δείχνει 

το φόβο και την ανασφάλεια που διακατέχει τα νοικοκυριά για την εξέλιξη 

της οικονομίας. Οι μισθοί συμπιέζονται από τις μειώσεις αλλά και από τη 

φορολογία και η ανεργία ολοένα αυξάνεται. Οι Έλληνες είναι οι πιο 

απαισιόδοξοι σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαίους ενώ γενικά 

παρατηρούμε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει καθοδική τάση στις 

περισσότερες χώρες 12.  

 

 
12  ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα οικονομικής συγκυρίας, σελ. 10-20 
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Διάγραμμα 1.5: Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών 
 
 

 
 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 

 

 
 

Όσον αφορά την πρόθεση για αποταμίευση, έχει επιδεινωθεί και 

εμφανίζει νέα χαμηλή επίδοση και διαμορφώνεται στις -77,5 μονάδες. Οι 

εννιά στους δέκα καταναλωτές θεωρούν μη πιθανή ή καθόλου πιθανή την 

αποταμίευση για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το ποσοστό  εκείνων που τη 

θεωρούν αρκετά πιθανή ή πολύ πιθανή είναι 8%. 
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Διάγραμμα 1.6 : ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ  

 

 

 
 
Πηγή: ΙΟΒΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
  
 
 
2.1  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

Η οικονομική μεγέθυνση είναι μία ποσοτική έννοια η οποία 

αναφέρεται στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος με την πάροδο του χρόνου. Η θετική 

αλλαγή (αύξηση του ΑΕΠ) ονομάζεται οικονομική μεγέθυνση: πρόκειται 

για την ικανότητα μιας οικονομίας να παρουσιάζει αύξηση του ρυθμού 

παραγωγής αγαθών όταν υπάρχει συσσώρευση κεφαλαίου και τεχνολογική 

μεταβολή, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν και ενισχύουν την 

παραγωγικότητα και την αύξηση του πληθυσμού, η οποία με τη σειρά της 

οδηγεί σε αύξηση της προσφοράς του εργατικού δυναμικού σε μια κοινωνία 
13. Η οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται αποκλειστικά στο ποσοτικό ζήτημα 

του ΑΕΠ, και όχι στους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους αυτό 

παράγεται ή συνέπειες της αύξησής του.  

Κατά τον ΟΟΣΑ η οικονομική ανάπτυξη είναι μια έννοια που 

εμπεριέχει και την ευημερία και συνεπώς την καθιστά μια πιο ολιστική 

έννοια από την οικονομική μεγέθυνση. Συνεπώς, θα πρέπει να 

συνεκτιμούνται ο ελεύθερος χρόνος, το περιβάλλον, η κοινωνική συνοχή, η 

κατανομή του εισοδήματος κ.α. 

 

 

 

 

 

 
13 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2002 
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2.2  ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Για να αναπτυχθεί μία οικονομία, θα πρέπει προηγουμένως να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλοι όροι για την ανάπτυξη. Αυτό εξαρτάται από 

τους πόρους που μία χώρα διαθέτει αλλά και από τους πόρους που η ίδια η 

οικονομία μπορεί να δημιουργεί 14. Όσο μεγαλύτερη ποσότητα αλλά και η 

ποιότητα των πόρων αυτών, τόσο μεγαλώνει  

 

και το υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει η οικονομία για την 

ανάπτυξή της. Οι παράγοντες χωρίς τους οποίους δεν υπάρχει ανάπτυξη 

οικονομική είναι οι εξής:  

 

 Οι φυσικοί πόροι. Στους φυσικούς πόρους ανήκουν οι συνολικές 

πρώτες ύλες που παρέχονται από τη φύση και περιλαμβάνουν τα 

ορυκτά, τη γη, το νερό, την ξυλεία κ.α.. Οι πλουτοπαραγωγικές 

πηγές που διαθέτει μία χώρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της οικονομίας της διότι εάν διαθέτει άφθονους φυσικούς 

πόρους μπορεί αξιοποιώντας τους σωστά να τους μετασχηματίσει σε 

αγαθά χρήσιμα για τους ανθρώπους. Μεγάλο μέρος της αρχικής 

ανάπτυξης της χώρας μας πήγαζε από τις πηγές αυτές. Όμως, η 

ύπαρξη και μόνο των φυσικών πόρων δεν αρκεί. Θα πρέπει αυτοί να 

συνδυαστούν με ένα μορφωμένο εργατικό δυναμικό που θα μπορεί 

 να αξιοποιήσει τους πόρους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

 

 

 
14  Wilson και Clark, 1999, Αρχές Οικονομίας, σελ. 615-620 

24 

 



 Ανθρώπινο δυναμικό – συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και 

χωρίς αυτό η παραγωγή θα ήταν αδύνατη. Σήμερα, ένα άτομο 

χρειάζεται πολλές ικανότητες, περισσότερη εκπαίδευση και 

κατάρτιση έτσι ώστε να είναι πιο παραγωγικό. 

 

 Κεφάλαιο – σημαίνει αγαθά, τα οποία παράγονται και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν πρώτη ύλη για περαιτέρω παραγωγή. 

Περισσότερο κεφάλαιο σημαίνει γενικά μεγαλύτερη παραγωγή και 

κατ’ επέκταση περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης. Όμως για να 

δημιουργηθεί το κεφάλαιο, οι χώρες πρέπει να επενδύουν μέσω των 

επιχειρήσεων και του κράτους. Η συνεχής επένδυση σε νέο 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό είναι σημαντική για να διατηρηθεί ένα 

ισχυρό ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης 

 

 Η πραγματοποίηση τεχνολογικής προόδου – είναι πλέον 

σημαντική πηγή της οικονομικής ανάπτυξης, διότι χάρη σε αυτή οι 

εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ολοένα και 

περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες δουλεύοντας τις ίδιες ή και 

λιγότερες ώρες.  

 

 Η ύπαρξη επαρκούς αποταμίευσης – για να μπορούμε να 

ελπίζουμε σε καλύτερο μέλλον είναι απαραίτητο να καταναλώνουμε 

λιγότερο από ότι παράγουμε. Επομένως μπορούμε να 

αποταμιεύουμε ένα ποσοστό του εισοδήματός μας. Η συνθήκη αυτή 

είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη επένδυσης. Επομένως, 

ένα καλό επίπεδο αποταμίευσης μπορεί αργότερα να μετατραπεί σε 

επένδυση που με τη σειρά της θα φέρει την ανάπτυξη.  
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2.3  ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η ανάπτυξη της οικονομίας μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτω από 

τις εξής προϋποθέσεις: 

ι) Χάρη στην  ποσοτική αύξηση των παραγωγικών πόρων της 

οικονομίας. Η περίπτωση  εισροής μεταναστών σε μία χώρα έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του εργατικού δυναμικού της χώρας ή στην 

περίπτωση εξεύρεσης νέων πρώτων υλών αυξάνεται η παραγωγική 

ικανότητα του συντελεστή έδαφος.   

          Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

είναι και οι επενδύσεις, διότι μέσω αυτών αυξάνεται ο συντελεστής 

κεφάλαιο και κατ’ επέκταση δημιουργούνται νέα μηχανήματα, εργαλεία και 

εργοστάσια, που προστίθενται στο υπάρχον κεφάλαιο της χώρας και 

βοηθούν την εργασία να γίνει πιο παραγωγική, αυξάνουν την απασχόληση 

και επομένως αυξάνεται και η παραγωγική ικανότητα της χώρας. 

 

 
ιι) Χάρη στην  βελτίωση της ποιότητας των πόρων της οικονομίας.  

Η  βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχεται στους πολίτες 

μιας χώρας οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού 

δυναμικού.  Με την πρόοδο της τεχνολογίας που εισάγεται στην 

παραγωγική διαδικασία βελτιώνεται η ποιότητα του κεφαλαίου και μέσα 

στον ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν μεγαλύτερες 

ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών. 

   

2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στην προηγούμενη ενότητα αναφέραμε ότι σημαντικός παράγοντας 

για την επίτευξη  οικονομικής ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις, είτε αυτές 

προέρχονται από τον εσωτερικό (δημόσιες ή ιδιωτικές), είτε από τον διεθνή 
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χώρο, διότι μέσω των ξένων κυρίως επενδύσεων επιτυγχάνεται η απόκτηση 

υψηλής τεχνολογίας, η οποία επίσης συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό  

στην οικονομική ανάπτυξη 15. 

Μέσω της χρήσης υψηλής τεχνολογίας υπάρχει δυνατότητα να 

επιτευχθεί η παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών με λιγότερες μονάδες 

παραγωγικών συντελεστών και να αυξηθεί η παραγωγικότητα των 

εργαζομένων, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής και της 

τιμής των προϊόντων (γίνονται ανταγωνιστικότερα). 

 Για να καταστεί δυνατή η προσέλκυση των εγχώριων αλλά και 

διεθνών επενδύσεων θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα 

εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία αλλά παράλληλα θα πρέπει να 

καταργηθεί η γραφειοκρατία η οποία αποθαρρύνει την προσέλκυση 

επενδύσεων και μειώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ανταγωνιστική 

είναι μία χώρα στην οποία όπως αναφέραμε ευνοούνται οι επενδύσεις και 

υπάρχουν κίνητρα για παραγωγική εργασία όπου θα οδηγήσει σε αύξηση 

της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια αύξηση της οικονομικής 

ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως « η 

ικανότητα εταιριών, βιομηχανιών, περιοχών, εθνών ή υπερεθνικών 

περιοχών να δημιουργήσουν σχετικά υψηλού επιπέδου εισοδήματα και 

επίπεδα εργασίας, παραμένοντας εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό». 

 

 

 

 

 

 

15 www.imerisia.gr, Δημήτριος Κακνής, Ph. D. Economist 
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Ενώ ορισμός της εθνικής ανταγωνιστικότητας που υιοθετείται από το 

Ελληνικό Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης είναι 

ευρύτερος, καθώς για μια ανταγωνιστική οικονομία θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν οι αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης με 

προτεραιότητες την κοινωνική συνοχή αλλά και την περιβαλλοντική 

προστασία. 
 
 
 
2.5  ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η οικονομική ανάπτυξη είναι ποιοτικός όρος της μακροοικονομίας ο 

οποίος αναφέρεται στην αύξηση της δυνατότητας ικανοποίησης των 

ατομικών και κοινωνικών αναγκών, με την πάροδο του χρόνου, στο 

εσωτερικό μίας οικονομίας, με στόχο την καλυτέρευση των όρων διαβίωσης 

και γενικά την ανύψωση του επιπέδου ευημερίας 16. 

Ένας περιεκτικός ορισμός είναι ότι ανάπτυξη είναι η συνεχής αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, η οποία καθιστά δυνατή την 

αύξηση του συνολικού ή του κατά κεφαλή εθνικού προϊόντος 17. 

Ένα από τα πιο σημαντικά μεγέθη του Α.Ε.Π. είναι αυτό του κατά 

κεφαλή Ακαθαρίστου Εθνικού Εισοδήματος, που μετρά το εισόδημα που 

αναλογεί, κατά μέσο όρο, στον κάθε κάτοικο μιας χώρας 18. 

Ο υπολογισμός του κατά κεφαλή Ακαθαρίστου Εθνικού 

Εισοδήματος γίνεται αν διαιρεθεί το Α.Ε.Π. ενός έτους δια του αριθμού των 

κατοίκων της χώρας κατά το ίδιο έτος.  

 
16  Νίκος Σαρρής, Αρχές Οικονομίας 1997, σελ 608-623 
17   www.teithe.gr – Επιχειρηματικότητα 1, Βασικά Θέματα οικονομικής θεωρίας 
18 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΠΑΠΕΙ, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές & Μακροοικονομία, 
κεφάλαιο 3, 
   σελ. 3-20 
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Βέβαια, ο υπολογισμός αυτός βασίζεται στην υπόθεση ότι το 

εισόδημα κατανέμεται εξίσου σε όλα τα άτομα της κοινωνίας.  

Παρόλα αυτά όμως το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα δεν 

παύει να αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη, γιατί μπορεί κανείς να κάνει 

συγκρίσεις του εισοδήματος διαφόρων τάξεων με το κατά κεφαλή εθνικό 

εισόδημα και να καταλήξει σε συμπεράσματα για το επίπεδο ζωής των 

κατοίκων μιας χώρας. 

 

 

 

2.6  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
 

Παρά το γεγονός ότι δε λαμβάνει υπ’ όψιν πολλούς παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, το ΑΕΠ και κυρίως το κατά 

κεφαλήν, χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης ευημερίας των πολιτών μίας 

χώρας.  

Ένας εναλλακτικός και ευρέως γνωστός δείκτης είναι ο Δείκτης 

Ανθρώπινης Αναπτύξεως (Human Development Index - HDI). Ο HDI 

συνδυάζει τρεις δείκτες ευημερίας: το προσδόκιμο ζωής, κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ και εκπαίδευση 19.  

Με βάση αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα το 2007 κατατάσσεται 24η σε 

σύνολο 177 χωρών, ενώ με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατατάσσεται 29η . 

Ο HDI όμως, όπως και οποιοσδήποτε άλλος δείκτης προσπαθεί να 

μετρήσει την ικανοποίηση των ανθρώπων, έχει μία μεγάλη αδυναμία, είναι 

υποκειμενικός. 

Επιπλέον, όπως και το ΑΕΠ δε λαμβάνει υπόψη την επίδραση 

κάποιων σημαντικών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, 
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όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων.  

Σύμφωνα με τον καθηγητή Dasgupta «η βιώσιμη μακροχρόνια 

οικονομική ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί όταν το φυσικό περιβάλλον - ένα 

δάσος, μια λίμνη με ψάρια, ένας κοραλλιογενής ύφαλος - λάβει θέση στη 

συνείδηση των οικονομικών υπολογισμών ισάξια με αυτές των κτιριακών 

εγκαταστάσεων, των μηχανολογικών εξοπλισμών, των οδικών δικτύων και 

του λογισμικού» 20. 

 Εν αντιθέσει, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, παρά τις πολλές αδυναμίες του 

ως μέτρου ευημερίας και ικανοποιήσεως, μετράται με έναν συγκεκριμένο 

και αντικειμενικό τρόπο ο οποίος δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου 

ούτε εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάποια χώρα. Ως εκ τούτου, 

επιτρέπει διαχρονικές συγκρίσεις σε μία χώρα, καθώς και συγκρίσεις 

μεταξύ χωρών. 

 

 

 

2.7  ΡΥΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη ένα πλήρες 

έτος οικονομικής δραστηριότητας, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη να γίνει 

οποιοδήποτε είδος της εποχικής προσαρμογής.  

Κατά τη δεκαετία του 1990 η χώρα κατάφερε να βελτιώσει την 

οικονομία της και να παρουσιάσει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης . 

 

 

  
19 Πανεπιστημιακές Σημειώσεις ΠΑΠΕΙ, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές & Μακροοικονομία, 
κεφάλαιο 3, 
   σελ. 7-20 
20 www.kathimerini.gr 
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Η χώρα τα τελευταία χρόνια, πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 

2008-2009, είχε καταφέρει να επιτύχει μια ταχέως αναπτυσσόμενη 

οικονομία μετά την εφαρμογή των πολιτικών σταθεροποίησης. Η οικονομία 

της χώρας στηρίζεται κυρίως στον τομέα των  υπηρεσιών, και 

συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% 

του ΑΕΠ.  

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα ανέρχεται στο 

-5% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011 ενώ για το 2010 το ποσοστό ήταν -

3,5% σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της εθνικής στατιστικής 

υπηρεσίας. Ιστορικά, από το 2001 μέχρι το 2011,η ελληνική οικονομία 

σημείωνε διπλάσια ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ σε σχέση με τη ζώνη του 

ευρώ, (4,2% στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2007, έναντι 2,1% στην 

ευρωζώνη) φτάνοντας ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο των 5,94% το 2003 και 

ένα ιστορικά χαμηλό ποσοστό της τάξεως  -5% το τρίτο τρίμηνο του 2011.  

 

Διάγραμμα 2.1: Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 

 

Πηγή: International monetary fund 
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Διάγραμμα 2.2: ΑΕΠ Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές 

 

Πηγή: World Bank Group 

 

2.8 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το πηλίκο 

της διαίρεσης του ΑΕΠ της χώρας προς το συνολικό πληθυσμό. 

Παρατηρώντας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από το 1984 έως και το 

2010 διακρίνουμε ότι για το διάστημα 1993-2008, η ελληνική οικονομία 

αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς.  

Ταυτόχρονα βελτιώθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία βασίστηκε κυρίως στις εξαγωγές και τις επενδύσεις και 

λιγότερο στη δημόσια κατανάλωση 21. Επιπλέον, οι ρυθμοί ανάπτυξης την 

περίοδο 2004-2007 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά και της συνολικής παραγωγικότητας 
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των συντελεστών και οδήγησαν σε αυξανόμενη απασχόληση και σε 

σημαντική μείωση της ανεργίας 22. 

 Το έτος 2008, παρατηρείται το ιστορικά υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

αγγίζοντας τα 29.967,82 εκ. $. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το έτος 2009, εν 

μέσω της διεθνούς οικονομικής κρίσης η οποία προκάλεσε σοβαρές 

δυσκολίες και προβλημάτων. Συγκεκριμένα, το 2009 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

έχει υποστεί μείωση και ανέρχεται στα ήταν 29.512,04 εκ. $, ενώ για το 

2010 υπάρχει περαιτέρω μείωση.  

 

Διάγραμμα 2.3 : Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ  

 

Πηγή: International monetary fund 

 

 

 

21,22  ΙΝΕ, Έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας 2011 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  
 

 

3.1 ΟΡΙΣΜΟI 
 

Αγορά εργασίας είναι μία αγορά στην οποία υπάρχουν πωλητές και 

αγοραστές και το αντικείμενο αγοραπωλησίας είναι η εργασία. Οι εργάτες 

πωλούν την εργασία και οι επιχειρήσεις την αγοράζουν έτσι ώστε να 

μπορέσουν να παράγον προϊόντα και υπηρεσίες 23. 

Εργατικό δυναμικό είναι το κομμάτι του πληθυσμού  (ηλικίας 15 – 65 ετών 

συνήθως) που μπορεί και θέλει να εργαστεί.  Στο εργατικό δυναμικό 

ανήκουν και οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι.  

Απασχολούμενοι θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω τα οποία  

εργάζονται έστω και μία ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος.  

Οικονομικά μη ενεργοί θεωρούνται τα άτομα που δε χαρακτηρίζονται 

απασχολούμενοι ή άνεργοι. 

Ενώ με τον όρο άνεργοι, σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΓΕ) 

εννοούμε το σύνολο των πολιτών που υπάρχουν και  είναι διατεθειμένοι να 

εργαστούν και βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας  αλλά 

αδυνατούν  να βρουν.  

Ανεργία δεν σημαίνει απουσία εργασίας, αλλά απουσία αμειβόμενης 

εργασίας. 

 

 

 

 
23 Δεδουσόπουλος: Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας Α΄ τόμος σελ. 19-25 & 31-35   
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3.2 Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 Η απασχόληση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα από οικονομικής 

αλλά και κοινωνικής πλευράς και η πλήρης απασχόληση αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους στόχους της εκάστοτε οικονομικής πολιτικής 24. 

Αποτελεί σημαντικό παράγοντα γιατί συντελεί στην ανάπτυξη εφόσον 

επηρεάζει τη ζήτηση.  Η αγορά εργασίας λειτουργεί εύρυθμα όταν έχουμε 

χαμηλά ποσοστά ανεργίας, όταν παρέχονται καλές αμοιβές, όταν το 

περιβάλλον εργασίας είναι ευχάριστο και όταν η προσφορά εργασίας 

συναντά τη ζήτηση με ικανοποιητικούς όρους τόσο για τον εργοδότη όσο 

και για τον εργαζόμενο.  

 

 

3.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ  

2011 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για την 

απασχόληση στην Ελλάδα, με βάση τα Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ και την Annual Macroeconomics Database. 

Το εργατικό δυναμικό της χώρας των 5,1 εκατομμύριων ατόμων, το 

2009, αντιστοιχούσε στο 66,3% του πληθυσμού ηλικίας (15-64 ετών) και το 

2011 έχει αυξηθεί σε 66,8%.  

Η άνοδος αυτή αντικατοπτρίζει ότι τα νοικοκυριά στην προσπάθεια τους να 

αντιμετωπίσουν τη μείωση του εισοδήματος παραμένοντας στην αγορά 

εργασίας και αναζητώντας επιπλέον απασχόληση. 

 

 

 

24 Λιανός, Μπένος σελ 28-29 
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα, οι μεταβολές στον αριθμό των 

απασχολουμένων ακολουθούσαν ανοδική πορεία από το 1992 έως και το 

2008. Σύμφωνα και με το διάγραμμα, ο αριθμός των απασχολούμενων το 

1991 ήταν περίπου 3,63 εκατομμύρια, το 2008 είχε φτάσει τα 4,6 

εκατομμύρια 25. Η ελληνική οικονομία μέσα σε διάστημα 17 ετών 

δημιούργησε σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Οι ρυθμοί αύξησης 

της απασχόλησης επιβραδύνθηκαν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, αλλά παρέμειναν θετικοί για τα επόμενα τέσσερα έτη. 

Τα τρία τελευταία έτη η ανοδική πορεία της απασχόλησης ανετράπη.   Με 

βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το Γ’ τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των 

απασχολούμενων ήταν 4.079.286 έναντι  4.194.430 ατόμων το Α’ τρίμηνο 

του ιδίου έτους.  

Ενώ σε σχέση με  το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 η απασχόληση υπέστη 

μείωση της τάξεως 1,9 % ενώ το 2009 ο αριθμός των απασχολούμενων 

ξεπερνούσε τα 4,5 εκατομμύρια.. Όπως φαίνεται στα κάτωθι διαγράμματα, 

η απασχόληση έχει υποστεί μείωση κατά 5,8%  τα έτη 2009 – 2011, τη 

μεγαλύτερη μετά το 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25   ΙΝΕ, Έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας 2011 
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Διάγραμμα 3.1 : Απασχολούμενοι  

 

 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
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Διάγραμμα 3.2 : Ετήσιες μεταβολές απασχολούμενων  

 

 
Πηγή: Annual Macroeconomics Database 

 

 

 

3.4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 Στο Α’ τρίμηνο του 2011 το εργατικό δυναμικό της χώρας 

ανερχόταν σε 4.987.031, άνδρες και γυναίκες από τα οποία 4.194.430 είναι 

απασχολούμενοι. Συνολικά οι  απασχολούμενοι αναλογούν στο 58,0% του 

παραγωγικού πληθυσμού. Στις γυναίκες η αναλογία είναι στο 46,9% ενώ 

στους άνδρες 69,0% ενώ τέλος οι νέοι έως 29 ετών αποτελούν το 15,3% 

των απασχολούμενων.  

Όσον αφορά το 2011, όπως απεικονίζεται και στο διάγραμμα, από το 

σύνολο των απασχολούμενων το 64% εργάζονται ως μισθωτοί, το 30,7% 

είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ το 5,3% βοηθοί- μη αμειβόμενα μέλη σε 
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οικογενειακή επιχείρηση. Θα παρατηρήσουμε επιπλέον, ότι η απασχόληση 

σε όλες τις κατηγορίες έχει μειωθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 

 

Διάγραμμα 3.3: Ποσοστά απασχολούμενων ως προς τη θέση στην 

επιχείρηση 

 

 

5,30% 7,70% 

23,00% 

64,00% 

2011 

Βοηθός σε οικογενειακή 
επιχείρηση 

Αυτοαπασχολούμενος με 
προσωπικό 

Αυτοαπασχολούμενος 
χωρίς προσωπικό 

Μισθωτός 

39 

 



 

 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

 

 

3.5 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 Όσον αφορά το ποσοστό της μερικής απασχόλησης, συνεχίζει να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα αν και ανήλθε στο 6,8% έναντι 6,4% του 

προηγούμενου έτους. Η  αύξηση του ποσοστού της σε συνδυασμό με τη 

μείωση της απασχόλησης συνολικά είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

πλήρως απασχολούμενων. Από τους εργαζόμενους αυτούς το 56,5% 
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επέλεξε τη μερική απασχόληση διότι δεν κατάφερε να βρει κάποια θέση 

πλήρους απασχόλησης, ενώ το 5,3% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή 

ενήλικες. 

 Πίνακας 3.1: Μεταβολές σε πλήρη και μερική απασχόληση 

       

  
  

Α' 
τρίμηνο 

2010 

Α' 
τρίμηνο 

2011 

Α' τρίμηνο 
2010-2011 

Α' τρίμηνο 2010-
2011 (%) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 4.425,60 4.194,40 -231,2 -5,2 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 283,2 285,2 1,9 0,7 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.142,40 3.909,30 -233,1 -5,6 
% ΜΕΡΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 6,4 6,8 

  
        

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

 

3.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Όσον αφορά το Γ’ τρίμηνο του 2011, βρήκαν απασχόληση 89.611 

άτομα, τα οποία ήταν άνεργα κατά το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, για 

το ίδιο διάστημα, μετακινήθηκαν 38.522 άτομα από τους οικονομικά 

ενεργούς σε θέσεις εργασίας. Ωστόσο, στους 101.075 ανέρχονται οι 

απασχολούμενοι που είναι πλέον μη ενεργοί και σε 199.812 τα άτομα που 

είχαν απασχόληση πριν ένα χρόνο και τώρα είναι άνεργοι 

Εξετάζοντας τον αριθμό των απασχολούμενων, ανά τομέα της 

οικονομίας, παρατηρούμε ότι ο αριθμός τους μειώνεται σημαντικά σε σχέση 

με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση είναι 

της τάξεως 8,6%, στο δευτερογενή αντίστοιχα 15,6% ενώ τέλος στον 

τριτογενή 4,8%.  
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Διάγραμμα: 3.4: Ποσοστιαία κατανομή απασχολούμενων ανά τομέα της 
οικονομίας 

 

 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  
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3.7 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πως 

διαμορφώθηκε η απασχόληση για το 2010-2011 ανά κλάδο της οικονομίας. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο κλάδος στον οποίο μειώθηκε η απασχόληση σε 

μεγάλο βαθμό, είναι αυτός των Κατασκευών και ακολουθούν της Γεωργίας, 

δασοκομίας και αλιείας, η Μεταποίηση και η Εκπαίδευση ενώ ο κλάδος που 

παρουσιάζει τη μικρότερη μείωση της απασχόλησης είναι εκείνος των 

Τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας. 

Ωστόσο, παρά τη μείωση της απασχόλησης στους περισσότερους κλάδους 

της ελληνικής οικονομίας, υπάρχουν πέντε κλάδοι στους οποίους 

σημειώθηκε αύξηση, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στον κλάδο των 

διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, είμαστε σε θέση να παρατηρήσουμε ότι στους κλάδους της 

Εκπαίδευσης, των Επαγγελματικών - επιστημονικών δραστηριοτήτων, στην 

Παροχή Ηλεκτρικού ρεύματος, στα Ορυκτά και λατομεία η μείωση της 

μισθωτής απασχόλησης υπερβαίνει τη συνολική μείωση της απασχόλησης 

των αντίστοιχων κλάδων. Τέλος, όσον αφορά τον κλάδο του εμπορίου αν 

και μειώθηκε η συνολική απασχόληση παρουσιάζεται αύξηση της 

μισθωτής, ενώ στην Υγεία μειώνεται η μισθωτή απασχόληση σε αντίθεση 

με τη μικρή αύξηση της συνολικής απασχόλησης. 

 

 

 

 

43 

 



 

Πίνακας 3.2: Μεταβολές ανά κλάδο στο σύνολο των απασχολούμενων 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - INΕ 
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3.8  ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Στον πίνακα 3.3 που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι οι θέσεις 

εργασίας που δημιουργήθηκαν δεν ήταν αρκετές ώστε να αναπληρώσουν 

εκείνες τις οποίες χάθηκαν, αφού το ποσοστό αναπλήρωσης που προκύπτει 

είναι 44% έναντι 72% το προηγούμενο έτος και 94% για το έτος 2009. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τον πίνακα, το Α’ τρίμηνο του 2011 

δημιουργήθηκαν 131.968 θέσεις εργασίας, ενώ αποχώρησαν από την 

εργασία 297.522 άτομα. Σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη χάθηκαν 

περισσότερες θέσεις εργασίας, και όπως αναφέραμε το ποσοστό 

αναπλήρωσης το 2011 είναι μικρότερο, γεγονός το οποίο οφείλεται στο 

κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στην 

οικονομική κρίση που πλήττει και την ελληνική οικονομία.  

Πίνακας 3.3: Ροές από και προς την απασχόληση και ποσοστό 

αναπλήρωσης 

ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Εισροές) 

ΕΤΟΣ από ΑΝΕΡΓΟΥΣ από ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

2007 90.700 66.300 157.000 
2008 109.274 77.420 186.694 
2009 90.206 80.273 170.479 
2010 85.244 65.734 150.978 
2011 84.278 47.690 131.968 

    
    ΑΠΌ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Εκροές) 

ΕΤΟΣ από ΑΝΕΡΓΟΥΣ από ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

2007 70.344 75.604 145.948 
2008 62.235 76.951 139.186 
2009 104.937 76.832 181.769 
2010 132.356 77.349 209.705 
2011 195.193 102.329 297.522 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (Εισροές/Εκροές) 
ΕΤΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ  ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΙ ΣΥΝΟΛΟ  
2007 1,29 0,88 1,08 
2008 1,76 1,01 1,34 
2009 0,86 1,04 0,94 
2010 0,64 0,85 0,72 
2011 0,43 0,47 0,44 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ - ΙΝΕ 

 

 

3.9  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 Κατά το 2005-2008, οι αυξήσεις του εργατικού δυναμικού ήταν 

σημαντικά μειωμένες έναντι των αυξήσεων της απασχόλησης. Αυτό 

αποτελούσε σημαντική διαφορά έναντι της προηγούμενης περιόδου (1983-

2004), όταν οι αυξήσεις της απασχόλησης συνοδεύονταν από σχεδόν 

ισόποσες αυξήσεις του εργατικού δυναμικού 26.  

Κατά το 2009, ο δανεισμός των νοικοκυριών υποχώρησε αρκετά, 

όμως αυξήθηκε η αβεβαιότητα σε σχέση με τα μελλοντικά εισοδήματα και 

την ανεργία, με αποτέλεσμα η πτώση της απασχόλησης να μην συνοδευτεί 

από πτώση του εργατικού δυναμικού. Παρατηρείται δηλαδή αύξηση της 

προσφοράς εργασίας ως λόγω της αβεβαιότητας που δημιούργησε η οικο-

νομική κρίση στα νοικοκυριά. 

 

 

 

26 ΙΝΕ – Ετήσια Έκθεση Οικονομικής Συγκυρίας 2011 
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Διάγραμμα: 3.5: Εργατικό δυναμικό και απασχόληση 

 

 

  

3.10 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε να δούμε το σύνολο του 

εργατικού δυναμικού, καθώς επίσης τον αριθμό των απασχολούμενων και 

των ανέργων ανά περιφέρεια και τις μεταβολές τους. 

Η απασχόληση το 2011 σε  σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο έχει 

παρουσιάσει μείωση σε όλε τις περιφέρεις τις χώρας. Οι περιφέρεις με τη 

μεγαλύτερη μείωση είναι η Αττική (-87,0), η Κεντρική Μακεδονία (-47,0), 

η Θεσσαλία (-15,9), η Δυτική Ελλάδα(-14,3) και η Πελοπόννησος (-12,4). 

Αντίθετα, η περιφέρεια που έχει τη μικρότερη αριθμητικά μείωση είναι των 

Ιονίων Νήσων (-0,8). 
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Πίνακας 3.4: Το εργατικό δυναμικό στις περιφέρειες της χώρας 

        

Περιφέρειες 
Εργατικό Δυναμικό 2011 Εργατικό Δυναμικό 2010-

2011 

Σύνολο Απασχο-
λούμενοι Άνεργοι % 

Ανεργίας Σύνολο Απασχο-
λούμενοι Άνεργοι 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 4.987,0 4.194,4 792,6 15,9% -25,4 -231,2 205,8 
Ανατολική 
Μακεδονία και 
Θράκη 261,2 214,3 46,9 18,0% -1,8 -11,4 9,5 
Κεντρική 
Μακεδονία 834,5 688,4 146,2 17,5% -5,5 -47,0 41,7 
Δυτική Μακεδονία 124,5 96,8 27,7 22,3% 2,5 -6,7 9,2 
Ήπειρος 155,1 131,2 23,9 15,4% -3,2 -7,9 4,6 
Θεσσαλία 323,3 277,1 46,1 14,3% -6,9 -15,9 8,8 
Ιόνια Νησιά 105,3 83,9 21,4 20,3% -1,0 -0,8 -0,2 
Δυτική Ελλάδα 321,6 273,1 48,5 15,1% 4,8 -14,3 19,2 
Στερεά Ελλάδα 243,7 204,4 39,3 16,1% 2,1 -8,9 11,0 
Αττική 1.860,7 1.587,1 273,6 14,7% -13,4 -87,2 73,7 
Πελοπόννησος 265,2 232,2 33,0 12,4% -2,9 -12,4 9,5 
Βόρειο Αιγαίο 79,6 69,6 10,0 12,6% -0,9 -4,8 3,9 
Νότιο Αιγαίο 132,2 100,1 32,1 24,3% -3,3 -9,8 6,5 
Κρήτη 280,1 236,2 43,9 15,7% 4,2 -4,2 8,4 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Διάγραμμα: 3.6: Οι απασχολούμενοι στις περιφέρειες της χώρας 

 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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3.11  ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 Από τα ανωτέρω αλλά και από το διάγραμμα που ακολουθεί 

παρατηρούμε ότι την τελευταία τριετία (2009-2011) η απασχόληση έχει 

υποστεί δραματική μείωση και αυτό το γεγονός οφείλεται στην ραγδαία 

μείωση της παραγωγής, που έχει προέλθει από την οικονομική κρίση που 

πλήττει τη χώρα μας. 

Το ΑΕΠ δηλαδή έχει μειωθεί, ενώ παράλληλα μειώνεται η παραγωγικότητα 

της εργασίας αλλά και η απασχόληση. Η πτώση του ΑΕΠ είναι ένας από 

τους παράγοντες που εμποδίζουν την πλήρη απασχόληση, οπότε στην 

περίοδο που διανύουμε κ αυτό μειώνεται, είναι λογικό να ακολουθεί και 

μείωση της απασχόλησης. 

 

Διάγραμμα: 3.7: Το ΑΕΠ και η απασχόληση 

 

 
Πηγή: ΙΝΕ 
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3.12  ΑΕΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Τα αποτελέσματα της ύφεσης, στην οποία βρίσκεται η ελληνική 

οικονομία, είναι ήδη ορατά στη ζωή των κατοίκων της χώρας, αφού όλα τα 

μεγέθη έχουν επιστρέψει σε επίπεδο προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα να 

υπάρχει επιστροφή σε χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο αλλά και 

παραγωγικότητας. Τα νοικοκυριά, λόγω των συνθηκών που επικρατούν και 

έχοντας πλέον μειωμένο μισθό έχουν περιορίσει την κατανάλωσή τους, 

οπότε υπάρχει και μείωση της ζήτησης. Η μείωση της ζήτησης, έχει 

οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής και κατ’ επέκταση περιορίζεται και η 

απασχόληση του εργατικού δυναμικού. 

 Πιο συγκεκριμένα, στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι 

το ΑΕΠ ανά κάτοικο παρουσιάζει σημαντική μείωση - το 2008 ήταν στο πιο 

υψηλό επίπεδο εν αντιθέσει με το 2011 που έχει επανέλθει στα επίπεδα του 

2005. Επιπλέον, η παραγωγικότητα της εργασίας σε σχέση με το 2008 έχει 

μειωθεί κατά 4,6% και έχει επιστρέψει και αυτή στο επίπεδο του 2005.  
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Διάγραμμα: 3.8: ΑΕΠ και παραγωγικότητα   

 

 

Πηγή: Annual Macroeconomic Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΕΡΓΙΑ 

 

4.1 ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Κρίση στην αγορά εργασίας υπάρχει όταν αυτή δεν επιτελεί σωστά 

τις λειτουργίες της. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, μεγάλο μέρος του 

εργατικού δυναμικού μένει ανεκμετάλλευτο  και πολλοί από αυτούς 

παραμένουν εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα 

να είναι ακόμα δυσκολότερη η είσοδός τους. Επίσης οι ολοένα αυξανόμενες 

απαιτήσεις της αγοράς συχνά δεν καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθμό από 

τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας. 

 

 

4.2  ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Όταν αναφερόμαστε στην πλήρης απασχόληση δεν σημαίνει 

ταυτόχρονα ότι η ανεργία είναι μηδέν. Σε όλες τις χώρες ακόμα και αν 

υπάρχουν οι καλύτερες δυνατές συνθήκες πάντα υπάρχει ένα ποσοστό 

ανεργίας διότι νέα άτομα εισέρχονται στην αγορά εργασίας ενώ άλλα 

μπορεί να μετακινούνται προσπαθώντας να βρουν την καλύτερη θέση. 

Εφόσον τα άτομα αυτά μπορέσουν να βρουν εργασία σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, η ανεργία αυτή ονομάζεται ανεργία τριβής.  

Η ανεργία τριβής είναι πιο έντονη στους νέους, γιατί εκτός του ότι 

οι περισσότεροι είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, αποφασίζουν 

πιο εύκολα να αφήσουν μια θέση για να ψάξουν να βρουν μία καλύτερη.  

Το είδος της ανεργίας αυτής  παρουσιάζεται έντονα και στις γυναίκες αφού 

συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που εισέρχονται ή επανεισέρχονται 

στην εργασία. 
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Συνηθισμένο φαινόμενο, αποτελεί και η εποχική ανεργία, η οποία 

οφείλεται και στον εποχικό χαρακτήρα που παρουσιάζουν ορισμένες 

απασχολήσεις και παρουσιάζεται σε όλες τις ομάδες ηλικιών.  

Ένα είδος το οποίο συνήθως δημιουργεί προβλήματα είναι η 

διαρθρωτική ανεργία, η οποία εμφανίζεται όταν η διάρθρωση της 

προσφοράς εργασίας είναι διαφορετική από κείνη της ζήτησης για εργασία, 

από πλευράς δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Σε αυτήν την περίπτωση 

ενώ προσφέρονται θέσεις εργασίας, οι άνεργοι αδυνατούν να τις 

καταλάβουν λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσόντων ή επειδή δε 

βρίσκονται στις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχουν οι 

προσφερόμενες θέσεις. Το πρόβλημα διογκώνεται λόγω των μεταβολών 

στην τεχνολογία. Η διαρθρωτική ανεργία είναι θα λέγαμε πιο συνηθισμένη 

σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία συνειδητοποιούν ότι οι συνθήκες 

και η τεχνολογία έχει αλλάξει και ότι δεν υπάρχει πλέον η ζήτηση για τις 

υπηρεσίες που  μπορούν να προσφέρουν. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται 

κυρίως σε χώρες όπου η τεχνολογία μεταβάλλεται πολύ γρήγορα. 

Στη χώρα μας η διαρθρωτική ανεργία προκαλείται σε μεγάλο βαθμό και 

από το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο παράγει πολλούς ανειδίκευτους 

αποφοίτους λυκείου ή και πτυχιούχους, για τις ειδικότητες των οποίων η 

ζήτηση είναι μικρή. 

Τέλος, μία άλλη μορφή ανεργίας είναι η κυκλική ανεργία, η οποία 

παρουσιάζεται σε περιόδους ύφεσης και οφείλεται κυρίως στο ότι η 

συνολική ζήτηση στην οικονομία βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Όταν 

υπάρχει ύφεση οι επιχειρήσεις προτιμούν συνήθως να απολύουν τους 

νεότερους γιατί οι αποζημιώσεις είναι μικρότερες από εκείνες που θα 

πλήρωναν απέλυαν εργαζομένους με περισσότερα χρόνια εργασίας.  

 Οι νέοι απολύονται πιο εύκολα αλλά μπορούν να βρουν και 

ευκολότερα μια νέα θέση σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Αυτό 

συμβαίνει διότι οι ανάγκες στην αγορά αλλάζουν και επιπλέον οι 
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επιχειρήσεις δεν θέλουν να προσλάβουν ηλικιωμένους, οι οποίοι θα έχουν 

και μεγαλύτερες απαιτήσεις για αποδοχές. 

 

 

4.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Δύο είναι οι συνήθεις τρόποι μέτρησης της ανεργίας, που 

χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των χωρών: οι έρευνες 

δημοσκόπησης του πληθυσμού και η εγγραφή των αιτούντων εργασίας 

πάρα των υπευθύνων οργανισμών.  

Η δυσκολία μέτρησης της ανεργίας οφείλεται στο ότι μεγάλα 

τμήματα του πληθυσμού βρίσκονται σε ενδιάμεσες καταστάσεις, μεταξύ 

εργασίας, ανενεργού πληθυσμού (αδράνειας) και ανεργίας.  

Το μέγεθός της μπορεί να μετρηθεί ως απόλυτο μέγεθος, για 

παράδειγμα, χιλιάδες άνεργοι. Η σημασία όμως του αριθμού αυτού 

εξαρτάται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού. Για αυτό η ανεργία 

μετριέται ως ποσοστό επί τοις εκατό του εργατικού δυναμικού.  

 

Ποσοστό ανεργίας =  Αριθμός Ανέργων Χ 100 

                                 Εργατικό Δυναμικό 

 

 

 

 

4.4  ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
  

Η αναζήτηση των αιτιών ανόδου της ανεργίας έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Πολλοί υποστηρίζουν πως η 

άνοδος της οφείλεται στην ανοδική τάση του φυσικού ποσοστού της 
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ανεργίας.  Δηλαδή, του ποσοστού εκείνου πέρα από το οποίο κάθε 

προσπάθεια για μείωση της ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

πληθωρισμού 27 .  

Πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση η Ελληνική οικονομία ήταν 

μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες ενώ η  

καταγεγραμμένη ανεργία βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μετά το 

1974 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας έπεσε σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα και η ανεργία αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 παρουσίασε σημαντική αύξηση και ξεπέρασε τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο.  Μελετώντας την ελληνική αγορά εργασίας, τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας μπορεί να οφείλονται στα εξής:  

 

 

 

i. Ύπαρξη διαφορετικών προσόντων ή και έλλειψη προσόντων στο 

εργατικό δυναμικό.  

Πρόβλημα δημιουργείται όταν τα ζητούμενα προσόντα και οι 

ικανότητες του εργατικού δυναμικού είναι διαφορετικά από αυτά που 

ζητούν οι εργοδότες ή από αυτά που απαιτεί η αγορά.28. Μπορεί για 

παράδειγμα το εργατικό δυναμικό να διαθέτει κατάρτιση σε ειδικότητες που 

δε ζητούνται από την αγορά εργασίας και γι’ αυτό να μη μπορεί να καλύψει 

θέσεις εργασίας που προσφέρονται. Αιτία συνήθως γι αυτό είναι τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και τα συστήματα κατάρτισης, τα 

οποία δεν καταλαβαίνουν εγκαίρως τις αλλαγές στη ζήτηση της εργασίας. 

 

 

 
27 Σκουτέλης, Δ. ,1996, Ανεργία: Αίτια και Λύσεις σελ. 123-156 
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ii. Επιλεκτική προσφορά εργασίας 

Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα προκύπτει από την πλευρά του 

εργατικού δυναμικού. Συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο οι 

ενδιαφερόμενοι για εργασία να απορρίπτουν  θέσεις με χαμηλό κύρος και 

ειδίκευση 29.  Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απόρριψη των θέσεων 

αυτών είναι κυρίως ψυχολογικοί, καθώς είναι σύνηθες φαινόμενο ο 

επηρεασμός από μέλη της οικογενείας, καθώς υπάρχει φόβος σχηματισμού 

αρνητικής γνώμης από τον κοινωνικό περίγυρο, αίσθηση ότι οι σπουδές 

πήγαν χαμένες κ.τ.λ) 30. Σε αυτή την περίπτωση οδηγούμαστε στη 

συνύπαρξη της ανεργίας με κενές θέσεις εργασίας και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα την ύπαρξη κενών θέσεων ή την κάλυψή τους από 

οικονομικούς μετανάστες.  

 

iii. Η ανεπάρκεια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

Ο ρόλος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στη διατήρηση 

των υψηλών ποσοστών ανεργίας είναι κρίσιμος καθώς οι αρμόδιες 

υπηρεσίες δεν φαίνονται να παρέχουν ούτε επαρκή ταίριασμα  μεταξύ των 

διαθέσιμων ελεύθερων θέσεων και αυτών που αναζητούν εργασία, αλλά 

ούτε και καλοσχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης για τους άνεργους. 

Επιπρόσθετα, οι δαπάνες της κυβέρνησης για τις συγκεκριμένες πολιτικές 

είναι σχετικά χαμηλές σε σύγκριση με άλλες χώρες. 

 

 

 

 

 
28 Αρχές Οικονομίας Wilson & Crark, σελ. 440-443 

29  «Το Βήμα On line, Κυριακή 8 Ιουλίου 2001 – Αρ. Φύλλοθ 13307 – Οι Σπουδές της Ανεργίας του Σ. Ψυχάρη 

30 Intercultural Workplace - Enchanging Intercultural Dialogue. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ: Ο Ευρωπαϊκός Διαπολιτισμικός Χώρος Εργασίας. Ελλάδα.   
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(Ο οργανισμός που ευθύνεται για το συνταίριασμα των ελεύθερων θέσεων 

και αυτών που αναζητούν εργασία είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ). 

 

iv. Η υψηλή προστασία των εργαζομένων 

Το φαινόμενο αυτό δυσκολεύει κυρίως τους νέους να βρουν εργασία 
31. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερη νομική προστασία και 

έτσι οι νεοεισερχόμενοι αναγκάζονται να μείνουν περισσότερο χρόνο 

άνεργοι προτού βρουν εργασία. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει έντονα στην 

Ελλάδα καθώς η νομική προστασία των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα 

υψηλή. Συγκεκριμένα, η απόλυση προσωπικού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη 

ενώ οι νέες προσλήψεις απαιτούν σχετικά μεγάλο κόστος. 

 

v. Η έλλειψη εργασιακής εμπειρίας 

Οι εργοδότες αισθάνονται πιο ασφαλείς προσλαμβάνοντας στις 

επιχειρήσεις τους άτομα τα οποία διαθέτουν εργασιακή εμπειρία. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι νέοι, που δεν γνωρίζουν τη δουλειά, έχουν χαμηλότερη 

παραγωγικότητα με αποτέλεσμα η πρόσληψη τους να είναι ασύμφορη 32. 

 

  

 

 

 

 

 
31  (Layard, Nickell and Jackman 1991) 

32 Κορλίρας Π. «Θεωρία ανεργίας και Πληθωρισμού» σελ 75-91 
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4.5  Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Η καταπολέμηση της ανεργίας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το 

διάστημα 1991 έως 2004 κινούταν κυρίως πάνω από 10% όπως φαίνεται 

και στο ακόλουθο διάγραμμα. Αναλυτικά, παρατηρούμε ότι μετά το 1998 

και μέχρι το 2000 υπάρχει μία αύξηση της ανεργίας αλλά στη συνέχεια το 

ποσοστό αρχίζει να μειώνεται σταδιακά. Υπάρχει μία πτωτική τάση με 

εξαίρεση το τελευταίο τρίμηνο του 2003 και όλο το 2004, πράγμα που 

πιθανόν να οφείλεται στην περάτωση των ολυμπιακών έργων. Στη περίοδο 

μετά τους ολυμπιακούς αγώνες, συνεχίζει να υπάρχει πτωτική τάση και το 

ενθαρρυντικό ήταν ότι το τρίτο τρίμηνο του 2008 το ποσοστό της ανεργίας, 

που ανακοινώθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία βρισκόταν στο 

7,1% έναντι 7,6% και 8,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2007 και 2006. 

 

Διάγραμμα 4.1: Η ανεργία στην Ελλάδα 

 

 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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4.6  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Πίνακας 4.1: Απασχολούμενοι, άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί 2005-

2010 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 4.390.548 4.499.488 4.549.954 4.608.779 4.564.246 4.398.890 

ΑΝΕΡΓΟΙ 483.276 425.265 372.090 354.727 452.706 613.108 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ(%) 

9,90 8,60 7,60 7,10 9,00 12.2 

 

 

Διάγραμμα 4.2 : Ανεργία στην Ελλάδα από το 2005-2011 

 

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι κατά τα έτη 2006-2008 

παρατηρείται σταδιακή αύξηση στον αριθμό των απασχολούμενων. Πιο 

συγκεκριμένα, το 2006 ο αριθμός των απασχολούμενων ανέρχεται σε 

4.499.488 ενώ υπάρχει μείωση των ανέργων κατά 58.011, η οποία 

συνεχίζεται έως και το 2008. Το 2009 παρατηρούμε ότι οι απασχολούμενοι 

είναι 4.564.246, είναι δηλαδή λιγότεροι σε σχέση με αυτούς του 2008 

(4.608.779). Η μείωση εξακολουθεί να συμβαίνει και το 2010, όπου για το 

ίδιο έτος ο αριθμός των ανέργων αυξάνεται.  

Αναφορικά με το έτος 2010 θα λέγαμε ότι ο αριθμός των ανέργων 

είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2008. Όσον αφορά 

τους οικονομικά μη ενεργούς παρατηρείται αύξηση από χρόνο σε χρόνο 

από το 2005 έως και το 2007 ενώ από το 2008 κι έπειτα ο αριθμός τους πάλι 

μειώνεται.  

Μετά από την συνεχή πτώση εννέα συναπτών ετών (2000-2009) από 

το 12% περίπου στο 7,1%, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε δραματικά κατά 

το 2011 από το 7,1% στο 17,7%. Με αυτό το ποσοστό ανεργίας η Ελλάδα 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην Ε.Ε μετά την Ισπανία. 

Παρακάτω απεικονίζεται η κατάσταση του εργατικού δυναμικού για τα έτη 

2005, 2008, 2009, 2010 και 2011. 
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Διάγραμμα 4.3: Κατάσταση του εργατικού δυναμικού 2005-2011 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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4.6.1 Ποσοστό ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών   
 

 

Πίνακας 4.2: Ποσοστό ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών Γ’ τρίμηνο 2005 – 

2011 

 

       
  

    
                           Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ   

      
Ομάδες 
ηλικιών 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

15-29 ετών 19,3 17,6 16,9 15,6 18,5 24,2 35,3 
30-44 8,7 7,4 6,9 6,4 8,3 11,5 16,2 
45-64 4,9 4 3,8 3,5 5,7 7,6 11 
65 + 1,4 0,6 1 1,1 0,8 1,4 3,2 

 

 

 

          Είναι εμφανές ότι η ανεργία πλήττει κυρίως τις νεαρές ηλικίες 15-29 

ετών και καθώς αυτές αυξάνονται η ανεργία μειώνεται. Οι διακυμάνσεις 

των ποσοστών ανάμεσα στις ομάδες ηλικιών και στα έτη είναι σε γενικές 

γραμμές ίδιες. Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες ηλικιών 15-29, 30-44, 45-64 

και 65+ παρουσιάζουν μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2006, για να 

καταλήξουν όμως αισθητά μειωμένες τα δύο επόμενα έτη. Αντιθέτως μετά 

το 2008 τα ποσοστά ανεργίας σε όλες οι  ομάδες ηλικιών έχουν μία 

σημαντικά ανοδική πορεία. 

Όσον αφορά το 2011, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, 

το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-29 ετών και 

είναι 35,3% ξεπερνώντας ακόμα και το ποσοστό ανεργίας του 

προηγούμενου έτους (24,2%). 
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Διάγραμμα 4.4: Ποσοστά ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών Αύγουστος 2005 

– 2011 

 

 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15-29 ετών 

30-44

45-64

65 +

65 

 



 

4.6.2 Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο 
 

Πίνακας 4.3: Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο Γ’ τρίμηνο 2005 – 2011 

 

       
  

    
                             Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ   

      
Φύλο 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Άρρενες 6 5,1 4,9 4,7 6,6 9,7 15 
Θήλεις 15 13 12,2 10,8 13,1 16,1 21,5 

 

 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

 

Διάγραμμα 4.5: Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο Γ΄ τρίμηνο  2005 – 2011 
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Όσον αφορά τα ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στα δύο φύλα, 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό των γυναικών εμφανίζεται αισθητά αυξημένο 

σε σχέση με αυτό των ανδρών καθώς ξεκινάει από 15,0% το 2005 και 

καταλήγει, μετά από σταδιακή μείωση κάθε χρόνο, στο 10,8% το 2008. 

Γενικότερα, παρατηρείται μείωση και στα δύο φύλα από χρονιά σε χρονιά 

έως και το 2008, για να αυξηθεί και πάλι τα τρία τελευταία έτη, δηλαδή το 

2009, το 2010 και 2011 εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, για 

το 2011 όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα υπάρχει σημαντική άνοδος της 

ανεργίας και στα δύο φύλα, με το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες να 

αγγίζει το 15%, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 2005, ενώ για τις γυναίκες 

το 21,5%. 
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4.6.3 Μεταβολές ανέργων ανά περιφέρεια 
 

Πίνακας 4.4: Μεταβολές των ανέργων ανά περιφέρεια  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη 12,6 11,9 10,2 9,2 8 11 13,2 19,7 
Κεντρική Μακεδονία 12,2 11,1 8,9 8,9 8,2 10,3 13,5 19,1 
Δυτική Μακεδονία 16,4 18,5 14 11,9 12,5 11,4 14,8 22,3 
Ήπειρος 11,2 12 9,9 9,9 10 10,7 12,4 16,2 
Θεσσαλία 9,9 9,9 8,2 8 8,9 9,9 12,4 18,3 
Ιόνιοι Νήσοι 4,7 5,4 7,4 4,4 4,2 5,1 8,1 8,5 
Δυτική Ελλάδα 13 10,1 9,3 10 9,5 9,5 12,5 18,5 
Στερεά Ελλάδα 12,2 10,3 8,8 9,1 8,2 10,1 12,6 19 
Αττική 8,9 8,9 8 7,5 6,4 9,4 12,8 18,4 
Πελοπόννησος 8,7 8,9 7,3 7,3 6,5 7,5 10 14,7 
Βόρειο Αιγαίο 8,6 10,6 8,3 6,4 3,7 5,4 9,3 13,9 
Νότιο Αιγαίο 6,1 6,4 5,3 4,3 2,9 6,6 9,9 10,3 
Κρήτη 5,8 5,5 4,7 3 4,2 6,4 9,8 14,6 

Σύνολο Χώρας 10,1 9,7 8,3 7,9 7,2 9,3 12,4 17,7 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Διάγραμμα 4.6:  Ποσοστά ανεργίας ανά περιφέρεια 
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Ως προς τις μεταβολές των ανέργων στις περιφέρειες της χώρας 

διαπιστώνουμε ότι η μείωση του ποσοστού ανεργίας μέχρι το 2008 

ανακόπτεται κατά το  έτος (2009), κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής 

κρίσης και της παράτασης της ύφεσης στην ελληνική οικονομία. 

Η αύξηση των ποσοστών αφορά όλες τις περιφέρειες, όπως φαίνεται στον 

πίνακα και στο διάγραμμα που προηγήθηκε. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο 

στη Μακεδονία και συγκεκριμένα το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζεται 

στη Δυτική Μακεδονία (22,3%) ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες Στερεάς 

και Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλία και η Αττική. Αντίθετα, το μικρότερο 

ποσοστό για το 2011 παρουσιάζεται στις Ιόνιους νήσους (8,5%) και στην 

περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (10,3%). 

 

 

 

4.7  ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 

Η ανεργία έχει δύο κυρίως σοβαρές συνέπειες: Πρώτον, 

δημιουργείται σοβαρό οικονομικό κόστος διότι το προϊόν της οικονομίας 

είναι μικρότερο από εκείνο το οποίο είναι σε θέση να παράγει. Δηλαδή 

υπάρχει θα λέγαμε απώλεια προϊόντος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

για κατανάλωση ή για επενδύσεις και αυτό σημαίνει ότι το βιοτικό επίπεδο 

και η μελλοντική παραγωγική ικανότητα μίας χώρας θα είναι χαμηλότερα 

απ’ ότι θα ήταν εάν υπήρχε πλήρη απασχόληση. 

Δεύτερον, δημιουργείται σοβαρό κοινωνικό κόστος λόγω της ανθρώπινης 

δυστυχίας, της έλλειψης εισοδήματος και των απογοητεύσεων των ανέργων. 

Η υψηλή ανεργία μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές καθώς επίσης και 

πολιτικές αναταραχές με δυσμενείς επιπτώσεις για ολόκληρη την κοινωνία.  
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Το πρόβλημα της ανεργίας δεν είναι απλώς θέμα διάθεσης 

χρημάτων για την παροχή εισοδήματος στους ανέργους, αλλά είναι θέμα 

κυρίως εύρεσης τρόπων έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι άνεργοι στην 

παραγωγική διαδικασία για να παραχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο 

προϊόν 33. Έτσι, θα αισθανθούν και οι ίδιοι χρήσιμοι, θα αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια, ιδιότητες οι οποίες χάνονται αν παραμείνει 

κάποιος άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μακροχρόνια ανεργία 

θεωρείται ευρέως ως η βασική αιτία της φτώχειας, ενώ τα υψηλά ποσοστά 

της συνοδεύονται επιπλέον από ποσοστά αλκοολισμού, από οικογενειακή 

βία, κοινωνική αποξένωση, εγκληματικότητα και από άλλα νοσηρά 

κοινωνικά φαινόμενα. 

 

 

4.8  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Η κατάσταση της ανεργίας εντείνει υπάρχοντες ανταγωνισμούς και 

δημιουργεί καινούργιους. Τα μεταναστευτικά ρεύματα και η ύπαρξη 

ανομοιογένειας στο επίπεδο της κοινωνίας συχνά συνοδεύονται από 

κοινωνικές αντιπαλότητες οι οποίες σε περιόδους ανεργίας γίνονται 

εντονότερες.  

Συγκεκριμένα, στις αγορές εργασίας με υψηλό αριθμό μεταναστών 

και υψηλή ανεργία εμφανίζονται φαινόμενα σύγκρουσης για την κάλυψη 

θέσεων σε τμήματα της αγοράς εργασίας που μέχρι τότε δεν ήταν 

ανταγωνιστικά.  

 

 

 

33 Καμινιώτη Ολυμπία «Οι κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας» 
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Σε μια κοινωνία με υψηλό ποσοστό ανεργίας εμφανίζεται σημαντικό 

πρόβλημα φτώχειας, όπως αναφέραμε. Παρουσιάζεται έντονο βιοποριστικό 

πρόβλημα λόγω της έλλειψης εργασίας και κατ’ επέκταση της έλλειψης  

εισοδήματος, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ανισοτήτων σε 

όλους τους τομείς (στέγαση, εκπαίδευση, ένδυση, ψυχαγωγία κλπ). Είναι 

αναμενόμενο λοιπόν να αυξηθεί η αντιπαλότητα μεταξύ των μελών της 

κοινωνίας, είτε αυτή εκδηλώνεται είτε όχι.  

Σε μία κοινωνία στην οποία επικρατούν κοινωνικές και οικονομικές 

ανισότητες, αντιπαλότητες, και αβεβαιότητα για το μέλλον, εμφανίζεται 

χαλάρωση της κοινωνικής συνοχής και αποδυνάμωση των κοινωνικών 

δεσμών και η διαδικασία της κοινωνικοποίησης — σημαντικό τμήμα της 

οποίας συντελείται μέσω της εργασίας διαταράσσεται. Διακυβεύεται, 

επομένως, η διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης του ατόμου στο σύνολο 

με συνέπεια τις όλες τις επιπτώσεις που αναφέραμε παραπάνω, στο άτομο 

και στη κοινωνία λόγω της χαλάρωσης των κοινωνικών δεσμών. 

Επιπλέον, όσο περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης παρουσιάζει η 

αγορά εργασίας, τόσο λιγότερο ευάλωτα είναι τα άτομα να υιοθετήσουν 

παράνομες συμπεριφορές και τόσο λιγότερο ελκυστικές φαίνονται οι 

παράνομες δραστηριότητες. 

Η κατάσταση της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας και των 

προβλημάτων που συνεπάγεται, στιγματίζει, όχι μόνο το παρόν, αλλά και το 

μέλλον της κοινωνίας, την εξέλιξη καθώς και την ανάπτυξη της. Σε αυτή 

την περίπτωση  η ανάπτυξη δεν ταυτίζεται με την οικονομική ευημερία 

αλλά κυρίως με την κοινωνική ευημερία. Η έννοια της ανάπτυξης συνδέεται 

με την κοινωνική δομή, τον πολιτισμό και τις προσδοκίες των κοινωνικών 

συνόλων και η κατάσταση υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας εμποδίζει τη 

διαδικασία ανάπτυξης της κοινωνίας και δημιουργεί διαφορετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. 
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4.9 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Κάθε κράτος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διάφορα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της διαρθρωτικής ανεργίας: 

 

 Εκπαίδευση και συνεχής επαγγελματική κατάρτιση  

Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μπορεί να επιτευχθεί με 

προγράμματα  βασικής κατάρτισης αλλά και προγράμματα που βοηθούν 

στη σύνδεση μεταξύ σχολικής κατάρτισης και της ενεργούς επαγγελματικής 

ζωής. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί μόνο να διατηρείται η γνώση και η 

τεχνογνωσία που αποκτήθηκε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Χρειάζεται 

συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε τα άτομα να βελτιώνουν τα 

προσόντα τους και να αναπτύσσουν περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες σύμφωνα με τις ανάγκες που απαιτεί η αγορά. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητη η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα 

δεδομένα και η δια βίου εκπαίδευση. 

 

 Μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας  

Θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας 

έτσι ώστε να  διευκολυνθούν οι όροι απόλυσης και ενισχυθούν παράλληλα 

οι προσωρινές μορφές απασχόλησης όπως την μερική απασχόληση. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν πιο εύκολα 

αλλά και να απολύουν ένα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων αυξάνοντας 

έτσι την κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Ένα άλλο μέτρο που ενισχύει 

την ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι και η παροχή κινήτρων για τη 

γεωγραφική μετακίνηση των εργαζομένων.  

Όσον αφορά την εσωτερική ευελιξία, αυτή είναι αποτέλεσμα της 

καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού από την επιχείρηση και 
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έχει σαν στόχο την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις εκάστοτε 

συνθήκες παραγωγής ώστε να αποφεύγονται οι απολύσεις. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει μέτρα όπως η απασχόληση των εργαζομένων περισσότερες 

ώρες σε κάποιες περιόδους αιχμής με αντίστοιχη μείωση των ωρών 

εργασίας σε περιόδους με χαμηλότερη παραγωγή, οι μετατάξεις του 

προσωπικού σε άλλα τμήματα για κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης 

και η  εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων για να αποκτούν οι εργαζόμενοι τα 

απαραίτητα προσόντα.  

Τα μέτρα που αναφέραμε, τα οποία στοχεύουν να κάνουν πιο ευέλικτη την 

αγορά εργασίας στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν περιορισμένο πεδίο 

δράσης λόγω του ότι το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων είναι 

μεγαλύτερο ενώ το ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι μικρό, συγκριτικά 

με την υπόλοιπη Ευρώπη.  

Τέλος, έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες όπου υπάρχει μεγάλη 

ευελιξία στην αγορά εργασίας δημιουργούνται πιο πολύ θέσεις μερικής ή 

ανειδίκευτης απασχόλησης
 
και υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι με μισθούς 

κάτω από τα όρια της φτώχειας και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Για παράδειγμα ένα σημαντικό ποσοστό αμερικανών πολιτών που 

εργάζονταν σε καλές θέσεις εργασίας σήμερα ζουν ασκώντας δύο και τρεις 

δουλειές, από τις οποίες δεν συγκεντρώνουν ούτε το 1/3 των παλαιότερων 

αποδοχών τους.   

 

 

 Μερική απασχόληση: μια πρόταση για νέες θέσεις εργασίας  

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενες ενότητες, το ποσοστό της 

μερικής απασχόλησης στη χώρα μας είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με 

αυτό των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών. 
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Επίσης διαπιστώνεται ότι η μερική απασχόληση ανέκαμψε μετά τη δεκαετία 

του 1980 κι έτσι  η αύξηση του συνόλου της απασχόλησης προήλθε εν μέρη 

από τη δημιουργία θέσεων μερικής απασχόλησης. 

Όσον αφορά τις ώρες απασχόλησης παρατηρούνται μεγάλες διαφορές. Ένα 

ποσοστό μερικώς απασχολουμένων εργάζεται ελάχιστες ώρες ,γεγονός που 

κάνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στην εργασία και την ανεργία. 

Υπάρχουν όμως και απασχολούμενοι που πλησιάζουν το παραδοσιακό 

οκτάωρο, ενώ οι Έλληνες που απασχολούνται σε θέσεις μερικής 

απασχόλησης εργάζονται περισσότερες ώρες από τους υπόλοιπους 

Ευρωπαίους. 

Παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώνουν οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις -ότι η μερική απασχόληση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 

υποκατάστατο της πλήρης απασχόλησης, αλλά μόνο συμπληρωματικά 

κατανοούν ότι αν τεθούν όρια, αυτή η μορφή απασχόλησης μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά και να συμβάλλει στη τη μείωση της 

ανεργίας . Όμως όλα δείχνουν ότι αυτή η μορφή απασχόλησης βρίσκεται σε 

τροχιά εξέλιξης καθώς τα ποσοστά ολοένα και αυξάνονται. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη οικειοθελούς 

μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Δηλαδή 

για τους περισσότερους είναι λύση ανάγκης αφού δεν κατάφεραν να βρουν 

μία θέση πλήρους απασχόλησης.  

 

 

 

 Πολιτικές ελάττωσης του κόστους εργασίας  

Ένα μέσο για τη μείωση της ανεργίας είναι η ελάττωση του κόστους 

εργασίας, το οποίο επιτυγχάνεται εάν γίνει σύνδεση των μισθών με την 

παραγωγικότητα. Αυτό μπορεί να σημαίνει μέτρα όπως η κατάργηση του 

κατώτερου μισθού σε ζημιογόνες επιχειρήσεις ή σε περιοχές με υψηλή 
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ανεργία. Άλλα μέτρα τα οποία συντελούν στη μείωση του κόστους εργασίας 

είναι η μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για εργαζόμενους και 

εργοδότες, η χρηματοδότηση από επιδόματα ανεργίας των νέων θέσεων 

εργασίας, και η παροχή επιδοτήσεων απασχόλησης για αυτούς που 

προσλαμβάνονται για πρώτη φορά.  

Επίσης σημαντική είναι η πολιτική της ελάφρυνσης των 

επιβαρύνσεων της εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης γιατί αυτού του είδους η 

εργασία συνδέεται άμεσα με την ανεργία μακράς διάρκειας. Πολιτικές που 

αποσκοπούν σε επιδότηση θέσεων χαμηλής εξειδίκευσης και μισθού μέσω 

φορολογικών εκπτώσεων μπορούν να προτρέψουν τις επιχειρήσεις να 

αυξήσουν τις προσλήψεις αυτής της κατηγορίας των εργαζομένων με διπλό 

όφελος (αύξηση της απασχόλησης, αλλά και αύξηση της αγοραστικής 

δύναμης των εργαζομένων).  

Τέτοιες πολιτικές, εκτός από τα ηθικά, ανθρωπιστικά κίνητρα ή κοινωνικά 

κίνητρα, έχουν και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, μέσω της αυξημένης 

κινητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της μείωσης των κοινωνικών 

παροχών ως συνέπεια της ελάττωσης της ανεργίας και της αύξησης της 

απασχόλησης. 

 

 

 Κίνητρα για πρόσληψη των νέων 

Είναι γεγονός ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά  ανεργία 

συγκεντρώνονται κυρίως σε νέες ηλικίες καθώς ο  ένας στους δύο ηλικίας 

15-24 είναι άνεργος. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με το περιεχόμενο 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της σύνδεσης της με την παραγωγική 

διαδικασία. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 

που θα διευκολύνουν την πρόσληψη νέων. Ενδεικτικά, τέτοια μέτρα είναι: 
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• η πρακτική εξάσκηση των νέων σε επιχειρήσεις με ελάχιστη αμοιβή 

• η  θέσπιση ειδικής σύμβασης περιορισμένου χρόνου εργασίας και 

κατάρτισης 

• η ενίσχυση της επιδότησης της απασχόλησης και 

• η απαλλαγή κατά τα πρώτα έτη της πρόσληψης (δύο έτη) από τις 

εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης 

 

 

 

 Για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους συστήματα πρόωρης 

συνταξιοδότησης 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των ηλικιωμένων εργαζομένων, οδηγεί  στο 

να εισέλθουν νέοι στην αγορά εργασίας. Η θέσπιση σχημάτων πρόωρης 

συνταξιοδότησης για τους ηλικιωμένους άνω των 55 ετών ή η  μειωμένη 

απασχόληση αυτών με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών, είναι ένας τρόπος 

στο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για το νέο εργατικό δυναμικό. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την ολοκλήρωση 

της παρούσας εργασίας είναι τα κάτωθι. 

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν μια συμφωνία μεταξύ των 

κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ με στόχο τον περιορισμό των 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τη συνεχή τήρηση της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας εντός της ΟΝΕ.  

Επιπλέον, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με την επίτευξη 

υγιών δημόσιων οικονομικών στα κράτη-μέλη εξασφάλιζε τη 

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη 34.  

Όσον αφορά την Ελλάδα, η προσαρμογή της ήταν αξιοσημείωτη 

διότι κατάφερε να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, το οποίο 

διαμορφώθηκε στο 3% του ΑΕΠ  - που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 

ένταξης. Η  ένταξη της χώρας στην Ε.Ε  οφειλόταν στο γεγονός ότι 

βελτίωσε την οικονομία της τη δεκαετία του 1990 αλλά δεν μπορούμε να 

πούμε ότι ισχύει το ίδιο για την επόμενη δεκαετία. Την περίοδο 2000 -2009 

η ελληνική οικονομία δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ωστόσο κατάφερε 

να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η 

ελληνική οικονομία σημείωνε διπλάσια ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ σε 

σχέση με τη ζώνη του ευρώ (4,2% στην Ελλάδα την περίοδο 2000-2007, 

έναντι 2,1% στη ζώνη του ευρώ). Η οικονομική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε 

κατά αυτήν την περίοδο και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε το 

2008, λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Κατά τα τρία τελευταία έτη, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση με 

ρυθμό ανάπτυξης -5,0% το τέλος του 2011. η μείωση της οικονομικής 

ανάπτυξης συνοδεύεται με πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας.  

34 Bank of Greece, 2010, σελ. 10-20  
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Οι μειώσεις μισθών και η αύξηση της φορολογίας σε συνδυασμό με μείωση 

της παραγωγικότητας οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης κ έτσι η μείωση 

της ζήτησης προκαλεί περαιτέρω μείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια 

μείωση της απασχόλησης. Έτσι, η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας συνοδεύεται από μείωση της απασχόλησης όπως 

φαίνεται και μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν για τα 

τελευταία έτη όπου η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση. Η μείωση της 

απασχόλησης κατ’ επέκταση σημαίνει ότι αυξάνονται τα ποσοστά ανεργίας.  

Όσον αφορά την ανεργία, διακρίνουμε τέσσερις μορφές. Υπάρχει η 

κυκλική ανεργία, η εποχική, η ανεργία τριβής και η διαρθρωτική ανεργία η 

οποία προκαλεί και τα περισσότερα προβλήματα. Τα αίτιά της μπορεί να 

είναι η υψηλή προστασία των εργαζομένων, η επιλεκτική προσφορά 

εργασίας όπου στην περίπτωση αυτή υπάρχουν θέσεις εργασίας αλλά τα 

άτομα δεν ενδιαφέρονται να καλύψουν θέσεις χαμηλού κύρους ή ειδίκευσης 

και τέλος η ύπαρξη διαφορετικών προσόντων του εργατικού δυναμικού.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το τελευταίο διάστημα και λόγω της 

κρίσης, παρατηρούμε ότι υπάρχει έξαρση της ανεργίας. Πολλές 

επιχειρήσεις κλείνουν, οι απολύσεις αυξάνονται με συνέπεια οι άνεργοι 

πλέον να πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο. Τα υψηλότερα ποσοστά 

παρουσιάζονται στις γυναίκες και στις ηλικίες 15 έως 29 ετών. 

Τέλος, οι συνέπειες της είναι το σοβαρό οικονομικό κόστος, αφού 

παράγεται μικρότερο προϊόν από αυτό που είναι σε θέση να παράγει και το 

οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις ή κατανάλωση και 

αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής και 

παραγωγικής ικανότητας απ’ ότι αν υπήρχε πλήρης απασχόληση. Επιπλέον, 

προκαλεί πολλά κοινωνικά προβλήματα, έλλειψη αυτοπεποίθηση, 

απογοήτευση και επιπλέον η μακροχρόνια ανεργία θεωρείται η βασική αιτία 

της φτώχειας.  

79 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Βαβούρας Σ. Ιωάννης , Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, 

Αθήνα 1998 
 
 Γαβρόγλου, Π.Σ. και Κικίλιας, Η., (2001), Οργάνωση της Εργασίας και 

Νέες Μορφές Απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Εκδόσεις 
Σακκούλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη. 

 
 Δεδουσόπουλος, Α., (2000), “Θεωρίες της Ανεργίας”- Η Κρίση στην 

Αγορά Εργασίας: Ρύθμιση-Ευελιξίες-Απορρύθμιση , Τόμος Πρώτος, 
Αθήνα. 

 
 Δράκος Γ.Ε., Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Α. 

Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς 1996.  
 
 ΙΝΕ – ΓΣΕΕ (2011) Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, Ετήσια 

Έκθεση 2009, Αθήνα 
 

 Ιωακείμογλου, Η. και Κρητικίδη, Γ., (1997), Η Θέση των Νέων στην 
Αγορά Εργασίας, Ενημέρωση, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τεύχος 38, σ.σ.1-6. 

 
 Κατσορίδας, Α.Δ., (1998), «Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα», Αθήνα. 

19. Κιουλάφας, Κ. και Ζάραγκας, Λ., (1990), Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
και Αγορά Εργασίας, Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, Αθήνα. 

 
 Καμινιώτη Ολυμπία (1996) «οι κοινωνικές επιπτώσεις της ανεργίας» 
 
 Κατσανέβας Θ., Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις, 

Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα 1997.  
 

 Κατσανέβας, Θ. (1986) Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα, ΟΑΕ∆, 
Αθήνα  

 
 Σαρρής Ν. 1997 «Αρχές Οικονομίας» Αθήνα  σ. 608-623 
 
 Κρητικίδης, Γ., (2002), Η Απασχόληση και Η Ανεργία το 2002, 

Ενημέρωση, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Τεύχος 90, σ.σ. 2-9. 
 
 Κορλίρας  Π. «Θεωρία ανεργίας και Πληθωρισμού», 1999 
 
 Κώττης, Χ.Γ. και Κώττη-Πετράκη. Α., (2000), Σύγχρονη 

Μακροοικονομική, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 

80 

 



 
 Λιανός Θεόδωρος, Μπένος Θεοφάνης, Μακροοικονομική Ανάλυση & 

Δημοσιονομική Πολιτική, Εκδ. Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1996 
 
 Πετρινιώτη, Ξ., (1989), Αγορές Εργασίας-Οικονομικές Θεωρίες και 

Έρευνες, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 
 

 Ρωμανιάς, Γ. και Ιωακείμογλου, Η., (2000), Οι Δρόμοι της ΟΝΕ: ΟΝΕ 
και Απασχόληση, ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα. 

 
 Σκουτέλης Γιώργος (1996), Η Ανεργία: Αίτια και Λύσεις, Εκδόσεις 

International Forum, Αθήνα 1996.  
 
 Σαραντίδης, Α.Σ., (1991), «Σύγχρονη Μακροοικονομική Ανάλυση – 

Μακροοικονομικά Υποδείγματα», Εκδόσεις Σταμούλη, Τόμος Β΄, 
Πειραιάς. 

 
 

 Πανεπιστημιακές σημειώσεις ΠΑΠΕΙ, Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές & 
Μακροοικονομία (κεφάλαιο 3, σελ. 3-20) 

 

 Πανεπιστημιακές σημειώσεις ΤΕΙ Λάρισας, Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας, σ. 25-40 

 
 
 
 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 Alogoskoufis, G. 2000 The Greek economy and the Euro, in A. Mitsos 

& E. Mossialos (Eds.), Contemporary Greece and Europe. Ashgate 
Publishers, London.  

 
 Begg – Fischer-Dornbusch (1997), Economics, Mc GRAW- HILL, 

Μ.Βρετανία  
 

 Branson H. William – Litvack M. Jame s(1998), Μακροοικονομική 
Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα  

 
 Christodoulakis, N. & Kalyvitis, S. 2000, Structural Funds: Growth, 

Employment and the Environment, Modeling and Forecasting the Greek 
Economy, Kluwer Academic Publihers, New York  

81 

 



 
 Journal of Economics Literolture «Α Review of Unemployment:A 

survey», 1999 
 
 Kryger, T., (1999), “The Risk of Unemployment”, Statistics Group, 

Department of the Parliamentary Library, Parliament of Australia, 
Vol.16, pp. 1-2. 

 
 Wilson and Clark (1997) “Economics” by South-Western Educational 

Publishing, pages 440-443 
 

 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 
 

 www.statistics.gr  
 

 www.paep.org.gr  
 

 www.eurostat.com 
 

 www.woldbankgroup.org 
 

 www.oecd.org 
 

 www.imf.org 
 

 www.bankofgreece.org 
 

 www.wikipedia.org 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 

82 

 

http://www.statistics.gr/
http://www.paep.org.gr/
http://www.eurostat.com/
http://www.woldbankgroup.org/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.bankofgreece.org/
http://www.wikipedia.org/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
I. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας Σελίδα Είδος 

3.1 41 Μεταβολές σε πλήρη και μερική απασχόληση 

3.2 44 Μεταβολές ανά κλάδο στ σύνολο των απασχολούμενων 

3.3 45 Ροές από και προς την απασχόληση και ποσοστό αναπλήρωσης 

3.4 48 Το εργατικό δυναμικό στις περιφέρειες της χώρας 

4.1 60 Απασχολούμενοι, άνεργοι και οικονομικά μη ενεργοί 2005-2010 

4.2 64 Ποσοστό ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών Γ’ τρίμηνο 2005 – 2011 

4.3 66 Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο Γ’ τρίμηνο 2005 – 2011 

4.4 68 Μεταβολές των ανέργων ανά περιφέρεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 



II. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
Σχήμα Σελίδα Είδος 

1.1   17 Δείκτες Οικονομικού Κλίματος Ε.Ε-27 και Ελλάδα 

1.2   18 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία 

1.3 19 Δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο 

1.4 20 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες 

1.5 21 Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών 

1.6 22 ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 

2.1 31 Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 

2.2 32 ΑΕΠ Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές 

2.3 33 
 

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ 

3.1 37 Απασχολούμενοι 

3.2 38 Ετήσιες μεταβολές απασχολούμενων 

3.3 39 Ποσοστά απασχολούμενων ως προς τη θέση στην επιχείρηση 

3.4 42 Ποσοστιαία κατανομή απασχολούμενων ανά τομέα της οικονομίας 

3.5 47 Εργατικό δυναμικό και απασχόληση 

3.6 49 Οι απασχολούμενοι στις περιφέρειες της χώρας 

3.7 50 Το ΑΕΠ και η απασχόληση 

3.8 51 ΑΕΠ και παραγωγικότητα   

4.1 59 Η ανεργία στην Ελλάδα 

4.2 60 Ανεργία στην Ελλάδα από το 2005-2011 

4.3 62 Κατάσταση του εργατικού δυναμικού 2005-2011 

4.4 65 Ποσοστά ανεργίας, κατά ομάδες ηλικιών Αύγουστος 2005 – 2011 
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4.5 67 Ποσοστό ανεργίας κατά φύλο Γ΄ τρίμηνο  2005 – 2011 
 

4.6 69 Ποσοστά ανεργίας ανά περιφέρεια 
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