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Εισαγωγή

Προς περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

του John P. Martin
∆ιευθυντή Απασχόλησης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η ένταξη στην αγορά εργασίας των  υποεκπροσωπούµενων σε
αυτήν οµάδων αποτελεί σήµερα κεντρικό στοιχείο της
κυβερνητικής δράσης...

Η αυξανόµενη ανεργία στην πλειονότητα των κρατών µελών µας υπενθυµίζει ότι ο αγώνας για
την καταπολέµηση της υψηλής και ανυποχώρητης ανεργίας θα πρέπει να παραµείνει κύρια
προτεραιότητα των κυβερνήσεων. Η υποβάθµιση των συνθηκών της αγοράς εργασίας δύναται να
επηρεάσει δυσανάλογα ορισµένες οµάδες όπως τους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, τις γυναίκες,
τους µόνους γονείς, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους µειονεκτούντες νέους. Όπως τονίζεται στην
έκδοση αυτή της έκθεσης «Προοπτικές της απασχόλησης», οι εν λόγω οµάδες ήδη
υποεκπροσωπούνται στην απασχόληση, και η ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στην αγορά εργασίας
θα πρέπει σήµερα να αποτελέσει κύριο στόχο της κυβερνητικής δράσης στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η
υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτεί µια ευρύτερη προσέγγιση που θα αποσκοπεί στη µείωση της
αεργίας, η οποία εµπεριέχει τόσο την ανεργία όσο και την αδράνεια.
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�λόγω της συµβολής της στην εκπλήρωση οικονοµικών αλλά και
κοινωνικών στόχων.

Η υιοθέτηση ενός τόσο διευρυµένου στόχου, που συνίσταται στη µείωση όχι απλά της ανεργίας
αλλά και της αεργίας περικλείει τρία κύρια πλεονεκτήµατα. Πρώτον, συµβάλλει στην επίτευξη ενός
κοινωνικού στόχου. Το γεγονός ότι σήµερα οι κοινωνικές πολιτικές εστιάζονται στην απασχόληση
αντικατοπτρίζει την πεποίθηση ότι µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού που είναι αποδέκτης
κοινωνικών επιδοµάτων θα αποφάσιζε να εργαστεί εάν λάµβανε την κατάλληλη βοήθεια και
ενθάρρυνση, και ότι η ευρύτερη ένταξη των ατόµων αυτών στην αγορά εργασίας θα ωφελούσε και
τους ίδιους αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. ∆εύτερον, τα µέτρα που λήφθηκαν σε µια
προσπάθεια µείωσης της ανεργίας µε τη µορφή επιδότησης της αποχώρησης από την αγορά εργασίας,
επέφεραν τα αντίθετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Τρίτον, η γήρανση του πληθυσµού απαιτεί
άµεση λήψη µέτρων για τη βέλτιστη ένταξη των υποεκπροσωπούµενων οµάδων στην απασχόληση.
Εάν το ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας των οµάδων αυτών δεν αυξηθεί, η πληθυσµιακή
γήρανση θα επιβραδύνει ουσιαστικά τη µεγέθυνση του εργατικού δυναµικού επιδρώντας δυσµενώς
στη µελλοντική οικονοµική µεγέθυνση. Εν κατακλείδι, οι οικονοµικές και οι κοινωνικές απολαβές
που συνεπάγεται η διεύρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας είναι ουσιώδεις.

Ως ένα βαθµό τα πρότυπα συµµετοχής στην αγορά εργασίας
αντανακλούν προσωπικές επιλογές.

Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αεργία συχνά αντανακλά προσωπικές προτιµήσεις
όσον αφορά στη σχέση εργασίας-ελεύθερου χρόνου. Για παράδειγµα, µερικοί γονείς, κυρίως οι γονείς
µε µικρά παιδιά, προτιµούν να φροντίζουν τα παιδιά τους παρά να εργάζονται. Παρόµοια, η
συνταξιοδότηση αποτελεί συζυγική απόφαση. Συγκεκριµένα, όταν ο ένας από τους δύο συζύγους
πάρει σύνταξη συνήθως και ο άλλος σύζυγος αποχωρεί από την αγορά εργασίας ακόµα και εάν αυτό
συνεπάγεται απώλεια εισοδήµατος. Είναι σαφές ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σεβαστούν την
ιδιαιτερότητα των καταστάσεων και τις προσωπικές επιλογές.

Όµως, σε πολλές περιπτώσεις, οι υποεκπροσωπούµενες οµάδες
προσκρούουν σε εµπόδια που οφείλονται τόσο στις συνθήκες
ζήτησης όσο και προσφοράς...

Όµως, η αεργία οφείλεται συχνά σε εµπόδια που πηγάζουν από τις συνθήκες ζήτησης και
προσφοράς, τα οποία δυσχεραίνουν τη συµµετοχή στην αγορά εργασίας. Ο υψηλός βασικός µισθός
και οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που θεσπίζουν κατώτατα όρια ποιότητας της εργασίας δύνανται να
περιορίσουν τις επαγγελµατικές ευκαιρίες κυρίως όσον αφορά ορισµένες οµάδες. Το σύστηµα
παρακράτησης φόρου και εισφορών ενδέχεται επίσης να επηρεάσει την απόφαση συµµετοχής στην
αγορά εργασίας, δηµιουργώντας κατά συνέπεια "παγίδες αδράνειας". Τέλος, πολλά δηµόσια
συστήµατα συνταξιοδότησης και προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης λειτουργούν συχνά ως
οικονοµικά αντικίνητρα για την παράταση του επαγγελµατικού βίου µέχρι την επίσηµη ηλικία
συνταξιοδότησης.
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�και όταν τελικά βρουν εργασία αδυνατούν να εξελιχθούν
επαγγελµατικά.

Επιπλέον, µερικές υποεκπροσωπούµενες οµάδες, ακόµα και όταν βρουν εργασία, αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στην επαγγελµατική τους εξέλιξη, µε αποτέλεσµα συχνά να επανέρχονται στην αεργία ή
στην αδράνεια. Κατά συνέπεια, η παροχή βοήθειας για την εύρεση απασχόλησης δεν είναι επαρκής
εάν δε συνοδεύεται από τον προβληµατισµό για την επαγγελµατική εξέλιξη των εν λόγω οµάδων.

Η έκδοση αυτή εξετάζει τους τρόπους παροχής περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας σε όλους.

Το πρώτο µέρος της έκδοσης αυτής πραγµατεύεται τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι
διαµορφωτές πολιτικής των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την απασχόληση. Τεκµηριώνει τις
εξελίξεις στην αγορά εργασίας, που συντελούνται από τις αρχές τις δεκαετίας του �90 και έπειτα
(Κεφάλαιο 1), και µελετά την κατάσταση των οµάδων που υποεκπροσωπούνται στην απασχόληση
(Κεφάλαιο 2). Το δεύτερο µέρος αναλύει ένα φάσµα µέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση της
επαγγελµατικής θέσης των εν λόγω οµάδων (Κεφάλαιο 3 µέχρι 5). Τα ειδικά αυτά µέτρα θα πρέπει,
φυσικά, να συµπληρώνονται από τη στήριξη της συνολικής ζήτησης εργασίας και, γενικότερα, από
µια υψηλότερη οικονοµική µεγέθυνση - θέµατα που όµως δεν εµπίπτουν στο πεδίο της έκδοσης
αυτής.

Αρχίζει µε τη διαπίστωση µιας σύνθετης κατάστασης όσον αφορά
την απασχόληση...

Το Κεφάλαιο 1 εκθέτει µερικές ενθαρρυντικές ενδείξεις διαρθρωτικής βελτίωσης στις αγορές
εργασίας των χωρών του ΟΟΣΑ. Σηµαντικό µέρος των κερδών όσον αφορά στην απασχόληση, που
καταγράφηκαν κατά την περασµένη δεκαετία, ήταν διαρθρωτικά και κατά συνέπεια βιώσιµα. Παρ'όλο
που η κατάσταση στον τοµέα της απασχόλησης έχει επιδεινωθεί από την περίοδο 2000-2001 σε όλες
τις χώρες µέλη, η άνοδος της ανεργίας είναι σήµερα ασθενέστερη σε σύγκριση µε τις προγενέστερες
περιόδους οικονοµικής νωθρότητας. Το κεφάλαιο αυτό µελετά επίσης τις τάσεις όσον αφορά την
ποιότητα της εργασίας εξετάζοντας δείκτες επισφάλειας, εντατικοποίησης της εργασίας  και άγχος
στο χώρο εργασίας. ∆εν διαπιστώθηκε καµία σαφή βελτίωση ή υποβάθµιση της εργασίας.

�στο πλαίσιο της οποίας ορισµένες οµάδες αδυνατούν να
εξελιχθούν επαγγελµατικά.

Το Κεφάλαιο 2 τεκµηριώνει το εύρος του εγχειρήµατος για τη βελτίωση της επαγγελµατικής
κατάστασης των υποεκπροσωπούµενων οµάδων. Πολύ συχνά, όταν οι γυναίκες, οι εργαζόµενοι
µεγαλύτερης ηλικίας και τα άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου βρίσκουν εργασία, διατρέχουν τον
κίνδυνο να παγιδευτούν σε χαµηλόµισθες θέσεις, ενώ παράλληλα εκτίθενται σε έντονη εργασιακή
αστάθεια. Πράγµατι, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τα άτοµα που, κατά τη διάρκεια ενός δεδοµένου
έτους,  εργάζονται σε χαµηλόµισθες θέσεις ενδέχεται, κατά τα τέσσερα από τα πέντε επόµενα χρόνια,
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είτε να παραµείνουν στις θέσεις αυτές είτε να επιστρέψουν στην αεργία. Η κατάσταση αυτή
υποδεικνύει ότι η µέριµνα για την επαγγελµατική εξέλιξη θα πρέπει να αποτελέσει βασικό σκέλος των
µεσοπρόθεσµων στρατηγικών για την απασχόληση.

Και συνεχίζει προτείνοντας µια καθολική στρατηγική που
συναρθρώνεται σε µέτρα για την ενίσχυση της αποδοτικότητας
της εργασίας και τη  διευκόλυνση της πρόσβασης στην
απασχόληση,�

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών απαιτεί τη σχεδίαση µιας καθολικής στρατηγικής για τη
εξάλειψη των δυσχερειών που παρακωλύουν την εύρεση εργασίας και που οφείλονται τόσο στη
ζήτηση όσο και στην προσφορά. Ειδικότερα, θα πρέπει η εργασία να είναι οικονοµικά ελκυστική
(Κεφάλαιο 3). Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όσον αφορά τους χαµηλά ειδικευµένους εργαζόµενους,
που έχουν περιορισµένη ικανότητα αποδοχών, τις οικογένειες µε χαµηλά εισοδήµατα και τους µόνους
γονείς που λαµβάνουν επιδόµατα. Πολλές χώρες έχουν προσφύγει στην παροχή επιδοµάτων που
συνδέονται µε την άσκηση µιας εργασίας και σε εκπτώσεις φόρου (γνωστά ως µέτρα για την
«ενίσχυση της αποδοτικότητας της εργασίας») στοχεύοντας στη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών
κινήτρων που θα ωθήσουν στην εργασία τους αποδέκτες των επιδοµάτων. Όµως, οι εργοδότες θα
πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν τις πληρωµές αυτές. Σε ορισµένες χώρες η µείωση των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των χαµηλόµισθων έχει αποδειχθεί αποτελεσµατικό µέτρο στήριξης
της ζήτησης εργασίας.

Όµως, τα χρηµατοοικονοµικά κίνητρα από µόνα τους δεν αρκούνú θα πρέπει να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην εργασία µέσα από ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων
όπως, για παράδειγµα, η εργασία µερικής απασχόλησης. Οι εν λόγω υπηρεσίες και ρυθµίσεις
δύνανται να συµφιλιώσουν την επαγγελµατική και την οικογενειακή ζωή ή να βοηθήσουν τα άτοµα
µε αναπηρίες να εκµεταλλευτούν στο έπακρο την µειωµένη εργασιακή τους ικανότητα. Όσον αφορά
στους εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, τα ευέλικτα προγράµµατα συνταξιοδότησης, η ενθάρρυνση
για µια δεύτερη σταδιοδροµία και τα µέτρα για την άρση των αντικινήτρων για την πρόσληψη ή για
τη µη απόλυση των εργαζοµένων αυτών αποτελούν ενδιαφέροντες άξονες µεταρρύθµισης.

�σε αποτελεσµατικά µέτρα ενεργοποίησης,�

Θα πρέπει επίσης να ενταθούν οι προσπάθειες για την ώθηση στην εργασία των δικαιούχων των
επιδοµάτων ανεργίας ή άλλων επιδοµάτων αεργίας. Τα µέτρα ενεργοποίησης διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στο πεδίο αυτό. Το Κεφάλαιο 4 επισηµαίνει την παρουσία ορισµένων κοινών αρχών
που συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών ενεργοποίησης. Πρώτον, για να λάβει
το επίδοµα ο δικαιούχος θα πρέπει να αναζητήσει ενεργά εργασία και/ή θα πρέπει να είναι
διατεθειµένος να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειµένου να βελτιώσει την απασχολησιµότητά
του. ∆εύτερον, ένα φάσµα υπηρεσιών επανατοποθέτησης θα πρέπει να διατεθούν σε όσους αναζητούν
εργασία. Τρίτον, οι δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης ή κάθε συναφής φορέας θα πρέπει να
διατηρούν αποτελεσµατικές επαφές µε τους αποδέκτες των επιδοµάτων, ούτως ώστε να παρέχουν
επαρκείς υπηρεσίες στήριξης, να παρακολουθούν τη συµπεριφορά που σχετίζεται µε την αναζήτηση
εργασίας και να διασφαλίζουν τη συνέχιση των προσπαθειών επανένταξης στην αγορά εργασίας.
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...και σε δράσεις για την επαγγελµατική κατάρτιση οι οποίες
λαµβάνουν υπόψη τις υφιστάµενες µαθησιακές ανισότητες.

Η επαγγελµατική κατάρτιση είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη βελτίωση των προοπτικών
σταδιοδροµίας. Όταν ορισµένοι εργαζόµενοι βρουν εργασία είναι πιθανό να παγιδευτούν σε
χαµηλόµισθες θέσεις. Η κατάρτιση µειώνει τον κίνδυνο αυτό βοηθώντας τους να συνειδητοποιήσουν
τη δυνητική τους παραγωγικότητα και να βελτιώσουν τις απολαβές τους. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει
το Κεφάλαιο 5, οι υποεκπροσωπούµενες οµάδες δε λαµβάνουν επαρκή κατάρτιση. Η φύση της
ανισότητας αυτής κυµαίνεται ουσιαστικά από οµάδα σε οµάδα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
εργοδότες δε διαθέτουν τα απαραίτητα κίνητρα που θα τους ωθήσουν να επενδύσουν σε εργατικό
δυναµικό προερχόµενο από τις οµάδες αυτές. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι δεν
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε διαδικασίες µάθησης. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να δοθεί
έµφαση στα µέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση των κινήτρων για επένδυση στη δια βίου µάθηση
τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους µισθωτούς. Το δε ακανθώδες θέµα της ανάληψης του
κόστους για την επαγγελµατική κατάρτιση θα πρέπει να αντιµετωπισθεί σε συνεργασία µε τους
κοινωνικούς εταίρους και άλλους εµπλεκόµενους φορείς.

Οι Υπουργοί Εργασίας των χωρών µελών του ΟΟΣΑ θα
συζητήσουν τα κυβερνητικά διλήµµατα που ανακύπτουν από την
υλοποίηση της εν λόγω µεσοπρόθεσµης στρατηγικής.

Η έκδοση αυτή παραθέτει το αναλυτικό υπόβαθρο της συνάντησης των Υπουργών Εργασίας του
ΟΟΣΑ, η οποία έχει προγραµµατιστεί για τις 29-30 Σεπτεµβρίου 2003, µε τίτλο �Προς περισσότερες
και καλύτερες θέσεις εργασίας�. Οι Υπουργοί θα εξετάσουν µερικά από τα κυβερνητικά
αντισταθµίσµατα που ενέχει η ενεργοποίηση των υποεκπροσωπούµενων οµάδων. Συγκεκριµένα, θα
εξετάσουν εάν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οµάδες µε το µεγαλύτερο µειονέκτηµα στην αγορά
εργασίας (π.χ. άτοµα µε αναπηρίες) ή στις οµάδες µε τη µεγαλύτερη εργασιακή δυναµική (π.χ.
γυναίκες και εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας). Οι Υπουργοί θα κληθούν να απαντήσουν επίσης σε
ένα άλλο βασικό ερώτηµα: εάν είναι επαρκής η ένταξη στην απασχόληση περισσότερων ατόµων από
τις υποεκπροσωπούµενες οµάδες ή εάν θα πρέπει να δοθεί µέριµνα ώστε να αντιµετωπιστούν οι
παγίδες των χαµηλών µισθών και η αστάθεια της απασχόλησης. Θα εξετάσουν επίσης τους τρόπους
διεύρυνσης των υφιστάµενων πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να
καταπολεµήσουν την ανεργία, ούτως ώστε να συµπεριληφθούν οι οµάδες που βρίσκονται στο
περιθώριο της αγοράς εργασίας. Θα ανταλλάξουν απόψεις για το τι είναι αποτελεσµατικό ή
αναποτελεσµατικό σε αυτόν τον τοµέα, εφιστώντας παράλληλα την προσοχή τους στη σχέση
κόστους-αποτελέσµατος των µέτρων αυτών - σε µια περίοδο έντονων δηµοσιονοµικών περιορισµών.

Όµως, πρώτιστα, οι υπουργικές διαβουλεύσεις θα παράσχουν την ευκαιρία να τονιστεί ότι η
ενεργοποίηση των υποεκπροσωπούµενων οµάδων συµβάλλει στην επίτευξη οικονοµικών στόχων ενώ
παράλληλα προωθεί την κοινωνική συνοχή.
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Πίνακας περιεχοµένων της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης
(δεν περιλαµβάνει παραρτήµατα, καταλόγους πλαισίων, πινάκων ή  γραφηµάτων) :

Εισαγωγή: Προς περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Κεφάλαιο I: Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας; Συνολική απόδοση κατά την
περασµένη δεκαετία
1. Πόσο βελτιώθηκε η συνολική απόδοση;

A. Πρόσφατες εξελίξεις και βραχυπρόθεσµες προοπτικές
B. Πρόοδος που σηµειώθηκε ως προς την αύξηση της απασχόλησης κατά την περασµένη
δεκαετία

Γ. Κατανεµήθηκαν ευρέως τα εργασιακά κέρδη;
2. Είναι βιώσιµη η πρόοδος;

A. Πτωτική τάση του NAIRU
B. Μικρή βελτίωση στη συναρµογή ανέργων και θέσεων εργασίας
Γ. Οι µισθολογικές ρυθµίσεις αντανακλούν µεγαλύτερη µετριοπάθεια
∆. ∆υναµικότερη αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα
E. Συνολική αξιολόγηση της διαρθρωτικής προόδου

3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας;
A. Αµείβονται επαρκώς οι νέες θέσεις εργασίας;
B. Πολλές ώρες εργασίας και πονοκέφαλοι: µερικοί δείκτες των συνθηκών εργασίας
Γ. Αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους και µερικής απασχόλησης
∆. Αυξάνεται η ανασφάλεια της απασχόλησης;

Κεφάλαιο II: Ενεργοποίηση του εργατικού δυναµικού: καταπολέµηση των παγίδων
αδράνειας και άρση των εµποδίων στην επαγγελµατική εξέλιξη
1. Αύξηση της απασχόλησης µέσω της ενεργοποίησης της δυνητικής προσφοράς εργασίας

A. Γιατί πρέπει να αυξηθεί η συνολική προσφορά εργασίας και η απασχόληση;
B. Η δηµογραφική πρόκληση: τρόποι προσαρµογής στην πληθυσµιακή γήρανση
Γ. Υπολογισµός της δυνητικής προσφοράς εργασίας

2. Οι πολλαπλές όψεις της αεργίας
A. Οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας
B. Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ σχεδόν 15% των νέων ούτε εργάζονται αλλά ούτε
σπουδάζουν

Γ. Η αποχώρηση από την αγορά εργασίας ξεκινά πολύ νωρίτερα από την επίσηµη ηλικία
συνταξιοδότησης

∆. Λιγότερα από τα µισά άτοµα µε χαµηλό επίπεδο µόρφωσης απασχολούνται στο σύνολο
των χωρών του ΟΟΣΑ

E. Μετανάστες: µια ιδιαίτερα ετερογενής οµάδα
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ΣΤ. Λίγα άτοµα µε αναπηρίες εργάζονται
3. Ανεύρεση, παραµονή και εξέλιξη στην εργασία

A. Παγίδες αδράνειας υπό το φως µιας πολυετούς προοπτικής
B. Χαµηλόµισθες παγίδες και ασταθής απασχόληση
 Γ. Οι συνυφασµένοι κίνδυνοι της αεργίας, των χαµηλόµισθων θέσεων και της φτώχιας

Κεφάλαιο III: Ενίσχυση της αποδοτικότητας και της πρόσβασης στην εργασία
1. Τα χρηµατοοικονοµικά κίνητρα: ενίσχυση της αποδοτικότητας της εργασίας και διευκόλυνση
της πρόσβασης στην απασχόληση
A.Ενθάρρυνση της προσφοράς εργασίας µέσω της ενίσχυσης της αποδοτικότητας της
εργασίας: επιδόµατα υποκείµενα στην άσκηση εργασίας

B.Στήριξη της ζήτησης εργασίας µέσω της µείωσης του κόστους εργασίας
Γ.Επιδότηση εργαζοµένων ή εργοδοτών; Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της κάθε
επιλογής

2. Προώθηση της απασχόλησης λαµβάνοντας υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις
A. Μητέρες µε µικρά παιδιά
B. Άτοµα µε αναπηρίες σε ενεργή ηλικία
 Γ. Βελτίωση των επαγγελµατικών προοπτικών των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας

Κεφάλαιο IV: Επιδόµατα και απασχόληση: φίλοι ή εχθροί; Αλληλεπιδράσεις των
παθητικών και των ενεργητικών κοινωνικών προγραµµάτων
1. Τάσεις στην επιδοµατική εξάρτηση

A. Ανάλυση των ποσοστών των δικαιούχων
B. Μεταρρυθµίσεις και χρόνος προσαρµογής

2. Σηµασία και µέτρηση του «ενεργητικού» περιεχοµένου µιας πολιτικής
A. Επενδύσεις στα «ενεργητικά» ή στα «παθητικά» προγράµµατα της αγοράς εργασίας;
B. Παρεµβάσεις των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης κατά την περίοδο ανεργίας
Γ. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδοµάτων και κυρώσεις
∆. Υποχρεωτική ή εθελοντική συµµετοχή στα προγράµµατα της αγοράς εργασίας;
E. Θεσµικές ρυθµίσεις
ΣΤ. Ενεργοποίηση των «αδρανών» επιδοµάτων και ενίσχυση του ελέγχου πρόσβασης στα

παθητικά προγράµµατα
3. Αποτελέσµατα των «ενεργητικών» πολιτικών

A. Ο ρόλος των στρατηγικών ενεργοποίησης στη µείωση της επιδοµατικής εξάρτησης
B. Αντικατάσταση µεταξύ των επιδοµάτων
Γ. Ο αντίκτυπος στην απασχόληση, τα κέρδη και τις επαγγελµατικές προοπτικές

Κεφάλαιο V: Αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζοµένων
1. Συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση: Μια µατιά στα δεδοµένα
2. Ούτε επαρκή ούτε ισότιµα; Εξέταση των καθοριστικών παραγόντων των προτύπων κατάρτισης

Α. Αποτυχίες της αγοράς που επηρεάζουν την κατάρτιση
B. Αποδέσµευση της εργοδοτικής προσφοράς από την εργοδοτική ζήτηση
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Γ. Οι συνέπειες του κόστους ευκαιρίας, που επιβαρύνει τους εργαζόµενους, στη συµµετοχή
στην κατάρτιση

3. Κυβερνητικά µέτρα για  τη βελτίωση της κατάρτισης
A. Από τη διάγνωση στη θεραπεία
B. Στρατηγικές για την άρση των οικονοµικών και των χρηµατοοικονοµικών εµποδίων
Γ. Συνθήκες - πλαίσιο
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Η Επισκόπηση αυτή είναι η µετάφραση αποσπασµάτων από ένα

δηµοσίευµα του ΟΟΣΑ, που εκδόθηκε αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική

γλώσσα µε τους ακόλουθους τίτλους:

ΟECD Employment Outlook: 2003 Edition

Towards More and Better Jobs

Perspectives de l�emploi de l�OCDE : Edition 2003

Vers des emplois plus nombreux et meilleurs

© OECD, 2003

Τα δηµοσιεύµατα και οι Επισκοπήσεις του ΟΟΣΑ διατίθενται στο δικτυακό κόµβο

www.oecd.org/bookshop/

Πληκτρολογήστε τη λέξη �overview� στο πλαίσιο �Title search� της αρχικής

σελίδας του Ηλεκτρονικού Βιβλιοπωλείου ή πληκτρολογήστε τον αγγλικό τίτλο του

βιβλίου. (Οι Επισκοπήσεις περιέχουν σύνδεσµο που παραπέµπει στο πρωτότυπο

αγγλικό βιβλίο).

Οι Επισκοπήσεις προετοιµάζονται από το τµήµα ∆ικαιωµάτων και Μεταφράσεων

της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ.

email : rights@oecd.org / Fax: +33 1 45 24 13 91

© OECD, 2003

Η αναπαραγωγή της Επισκόπησης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι

παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ καθώς και ο

τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης.


