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Οι ποικίλες εκφάνσεις της παγκοσµιοποίησης, που αντικατοπτρίζονται στην αύξηση 
των εισαγωγών, των εκροών ξένων άµεσων επενδύσεων (σε άµεση, συχνά, σχέση µε τη 
µετεγκατάσταση της παραγωγής) και της εισροής µεταναστών, συνετέλεσαν στην 
πρόσφατη όξυνση της επαγγελµατικής ανασφάλειας σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. 
Σύµφωνα µε µερικούς σχολιαστές, η παγκοσµιοποίηση επιφέρει µείωση των θέσεων 
εργασίας όχι µόνο στη βιοµηχανία, αλλά, όλο και περισσότερο, σε µερικούς κλάδους 
µέχρι πρότινος µη εµπορεύσιµων υπηρεσιών, και ασκεί αρνητική επίδραση στους 
µισθούς και τις συνθήκες εργασίας πολλών εργαζοµένων των χωρών µελών του ΟΟΣΑ. 
∆εδοµένων δε των ταχύρρυθµων τεχνολογικών αλλαγών (κυρίως στον τοµέα των ΤΠΕ 
και του ∆ιαδικτύου), το φάσµα της µείωσης των θέσεων εργασίας δεν αφορά µόνο 
κυρίως τους εργάτες, αλλά επαπειλεί επίσης µεγάλο αριθµό υπαλλήλων. Το κλίµα αυτό 
επιδεινώθηκε λόγω της ταχείας ένταξης στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα δύο χωρών 
που διαθέτουν τεράστιο πλεόνασµα εργατικού δυναµικού, της Ινδίας και της Κίνας, 
καθώς και λόγω της πρόσφατης διεύρυνσης της ΕΕ. 
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Αναµενόµενα, οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν ως αποτέλεσµα της σχετικά άτονης 
αύξησης της απασχόλησης στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ, και ιδιαίτερα στην 
ηπειρωτική Ευρώπη. Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ προεξοφλούν µια περιορισµένη βελτίωση 
της απασχόλησης κατά την περίοδο 2005-2006 στο σύνολο των χωρών µελών του 
Οργανισµού. Επί τη βάσει των σηµερινών τάσεων, ο αριθµός των ανέργων στις χώρες 
του ΟΟΣΑ αναµένεται να φτάσει τα 36 εκατοµµύρια το 2006, σηµειώνοντας δηλαδή 
µείωση κατά ένα  µόνο εκατοµµύριο σε σύγκριση µε το 2004. 

Η παγκοσµιοποίηση κρατά την υπόσχεση για 
τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου,… 

Οι ανησυχίες αυτές έρχονται σε έντονη αντίθεση µε τις προγενέστερες εµπειρίες 
σύµφωνα µε τις οποίες η διαδικασία απελευθέρωσης του εµπορίου και των επενδύσεων  
ήταν η κινητήρια δύναµη αύξησης της απασχόλησης και βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου. Το µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών δηµιουργεί νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
για όλες τις συµµετέχουσες χώρες, διευρύνει τις δυνατότητες επιλογής των καταναλωτών 
και αφήνει περιθώρια για την αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων. Οι εµπειρίες του 
παρελθόντος υποδεικνύουν επίσης ότι οι πολιτικές προστατευτισµού είναι αδιέξοδος: οι 
χώρες που ήταν πιο ανοιχτές στο εµπόριο κατέγραφαν, εν γένει, υψηλότερη οικονοµική 
µεγέθυνση απ'ό,τι οι λιγότερο ανοιχτές οικονοµίες. 

… αλλά συνεπάγεται επίσης κόστος 
προσαρµογής. 

Παρόλα αυτά, για να αποκοµισθούν τα κέρδη από το εµπόριο απαιτείται ο 
αναπροσανατολισµός των συντελεστών παραγωγής από δραστηριότητες στις οποίες µια 
χώρα είναι σχετικά λιγότερο αποδοτική σε σύγκριση µε τους εµπορικούς της εταίρους 
προς εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες είναι συγκριτικά πιο αποδοτική. 
Αναπόφευκτα, λοιπόν, η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης συνεπάγεται την απώλεια 
θέσεων εργασίας σε ορισµένους τοµείς και τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης 
σε άλλους. Συνεπώς, η πρόκληση έγκειται στην εξασφάλιση ότι η διαδικασία 
προσαρµογής, που προϋποθέτει η συνάρµοση του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού µε τις 
νέες θέσεις εργασίας, υλοποιείται όσο το δυνατόν πιο οµαλά. 

Το εύρος της συνεπαγόµενης προσαρµογής θα πρέπει να εξετασθεί στις πραγµατικές 
του διαστάσεις. Η απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων δεν µπορεί να 
θεωρηθεί άµεσα υπαίτια παρά µόνο για την απώλεια ενός µικρού αριθµού θέσεων 
εργασίας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε στοιχεία για την περίοδο 
1900-2000 σε 15 χώρες του ΟΟΣΑ, οι µεταποιητικοί κλάδοι υψηλού ανταγωνισµού σε 
επίπεδο εισαγωγών αντιπροσωπεύουν, κατά µέσο όρο, το 4% µόνο της συνολικής 
απασχόλησης. Εντούτοις, η προσαρµογή δεν είναι αυτόµατη, αλλά ούτε ανώδυνη. Το 
Κεφάλαιο 1 επισηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι σε κλάδους υψηλού ανταγωνισµού σε 
επίπεδο εισαγωγών οι οποίοι χάνουν την εργασία τους αργούν περισσότερο να βρουν νέα 
απασχόληση και υπόκεινται σε σηµαντικότερες περικοπές µισθού σε σύγκριση µε τους 
εργαζοµένους σε άλλους κλάδους. Τούτο αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι, συγκρινόµενοι 
µε άλλες κατηγορίες εργαζοµένων που οδηγήθηκαν στην ανεργία, οι εργαζόµενοι που 
κατέστησαν άνεργοι λόγω των εξελίξεων στο εµπόριο είναι εν γένει µεγαλύτερης 
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ηλικίας, λιγότερο µορφωµένοι και συχνά διαθέτουν δεξιότητες σε επαγγέλµατα και 
δραστηριότητες υπό παρακµή. 

Η εφαρµογή προγραµµάτων που εστιάζονται 
σε εργαζοµένους που κατέστησαν άνεργοι λόγω 
των εξελίξεων στο εµπόριο είναι 
δικαιολογηµένη σε ορισµένες περιπτώσεις,… 

   Μολονότι οι εργαζόµενοι που κατέστησαν άνεργοι λόγω των εξελίξεων στο 
εµπόριο αντιµετωπίζουν γενικά µεγαλύτερες δυσκολίες προσαρµογής σε σύγκριση µε 
άλλες οµάδες, δεν παρίσταται απαραίτητα ανάγκη λήψης συγκεκριµένων µέτρων. 
Εντούτοις, η εφαρµογή στοχοθετηµένων µέτρων στήριξης και υπηρεσιών 
επαναπασχόλησης είναι ενδεχοµένως απαραίτητη σε περιπτώσεις όπου οι κραδασµοί 
στον τοµέα του εµπορίου επηρεάζουν δυσανάλογα συγκεκριµένες περιφέρειες 
προκαλώντας εκτεταµένες απολύσεις στις τοπικές αγορές εργασίας, οι οποίες αδυνατούν 
να προσφέρουν εναλλακτικές θέσεις απασχόλησης. Πράγµατι, όπως επισηµαίνεται στο 
Κεφάλαιο 2, οι περιφερειακές ανισορροπίες όσον αφορά την απασχόληση είναι συχνά 
έµµονες, ακόµη και σε χώρες όπου οι εργαζόµενοι εµφανίζουν σχετική κινητικότητα 
µεταξύ των περιφερειών. Παρόµοια, η υλοποίηση στοχοθετηµένων προγραµµάτων είναι 
δικαιολογηµένη σε περιπτώσεις όπου ολόκληροι τοµείς επηρεάζονται από την 
απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων - πρόβληµα που οξύνεται όταν οι 
τοµείς που παρακµάζουν βρίσκονται σε ήδη υποβαθµισµένες περιφέρειες. Πρέπει όµως 
να παραδεχτούµε ότι τα εν λόγω στοχοθετηµένα µέτρα επιφέρουν µικτά αποτελέσµατα, 
κωλύοντας µερικές φορές, εκ των πραγµάτων, την προσαρµογή. Συνεπώς, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται φειδωλά, να στοχεύουν κυρίως στη διευκόλυνση της µεθοδικής 
προσαρµογής και να είναι χρονικώς περιορισµένα. 

Επιπλέον, προβάλλεται µερικές φορές το επιχείρηµα ότι η χορήγηση ειδικής 
δηµόσιας ενίσχυσης, την οποία αξιώνουν οι εργαζόµενοι που κατέστησαν άνεργοι λόγω 
των εξελίξεων στο εµπόριο, αιτιολογείται από το γεγονός ότι η παρούσα κατάστασή τους 
οφείλεται σε εκούσια µέτρα απελευθέρωσης των ροών εµπορίου και επενδύσεων που θα 
αυξήσουν τα εισοδήµατα και την ευηµερία της υπόλοιπης κοινωνίας. Στις Ηνωµένες 
Πολιτείες προβάλλεται κατά κόρον µια παραλλαγή του επιχειρήµατος αυτού, σύµφωνα 
µε την οποία αν δεν χορηγηθεί ειδική ενίσχυση στους εργαζοµένους αυτούς, θα είναι 
ενδεχοµένως αδύνατο να συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες απελευθέρωσης του εµπορίου. Σε 
περίπτωση που υπερισχύσουν τέτοιου είδους επιχειρήµατα πολιτικής οικονοµίας, θα 
πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήµατα 
αναποτελεσµατικότητας και ανισότητας που δύναται να προκύψουν από την παροχή 
επιλεκτικής ενίσχυσης στους εργαζοµένους που κατέστησαν άνεργοι λόγω των εξελίξεων 
στο εµπόριο, πέρα από αυτήν που παρέχεται στους άλλους εργαζοµένους οι οποίοι 
αντιµετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες στην αγορά εργασίας. 
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…όµως πρωταρχικός στόχος είναι η στήριξη 
του εισοδήµατος όλων εκείνων που έχασαν την 
εργασία τους, προωθώντας παράλληλα την  
επαναπασχόληση.  

Πέρα από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, οι προκλήσεις που συνεπάγεται η απώλεια 
θέσεων εργασίας λόγω των εξελίξεων στο εµπόριο δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτές 
που προκύπτουν από τη µείωση των θέσεων εργασίας γενικότερα. Ως εκ τούτου, η 
σηµαντικότερη απαίτηση πολιτικής συνίσταται στην στήριξη του εισοδήµατος όλων των 
εργαζοµένων που έχασαν την εργασία τους, προωθώντας παράλληλα την επανένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. 

Τα επιδόµατα ανεργίας είναι ο εµφανέστερος τρόπος αποζηµίωσης των «χαµένων» 
από τον ανταγωνισµό σε επίπεδο εισαγωγών και τη µετεγκατάσταση των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τα επιδόµατα αυτά µπορούν να προάγουν τους 
στόχους κοινωνικής δικαιοσύνης µέσα από την δικαιότερη κατανοµή των ωφελειών και 
του κόστους της διεθνούς οικονοµικής ολοκλήρωσης. Είναι σε θέση επίσης να 
εξυπηρετήσουν τους στόχους αποδοτικότητας επιτρέποντας στα άτοµα που αναζητούν 
εργασία να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην εξεύρεση απασχόλησης η οποία θα 
αξιοποιεί τις δεξιότητές τους. Εντούτοις, είναι δυνατό να προκύψουν προβλήµατα 
αναποτελεσµατικότητας, καθώς τα επιδόµατα ανεργίας αποθαρρύνουν συνήθως τους 
εργαζοµένους που κατέστησαν άνεργοι λόγω των εξελίξεων στο εµπόριο να 
αναζητήσουν ενεργά νέα απασχόληση. Τα αντικίνητρα από την πλευρά της προσφοράς 
εργασίας πιθανόν να είναι ιδιαίτερα ισχυρά όσον αφορά τους εργαζοµένους αυτούς, 
καθώς η εργασιακή τους πείρα και δεξιότητες δεν συναρµόζονται επαρκώς µε τις 
διαθέσιµες θέσεις απασχόλησης. Γενικά, οι εν λόγω εργαζόµενοι θα πρέπει να 
αποδεχτούν σηµαντικές περικοπές του µισθού τους για να µπορέσουν να επανενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επιδόµατα ανεργίας που φαίνονται 
µέτρια σε σύγκριση µε τις προηγούµενες απολαβές, ίσως να είναι πολύ υψηλότερα σε 
σύγκριση µε τις µελλοντικές απολαβές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν πραγµατικές 
παγίδες ανεργίας.  

Εφόσον η συνολική απαίτηση πολιτικής συνίσταται στην παροχή ευκαιριών και 
κινήτρων στους εργαζοµένους που κατέστησαν άνεργοι ώστε να προσαρµοστούν, θα 
πρέπει να αποφεύγονται τα µέτρα που τους ωθούν να αποχωρήσουν από την αγορά 
εργασίας, όπως η πρόωρη συνταξιοδότηση, οι παροχές ανικανότητας ή τα επιδόµατα 
ανεργίας που δεν συνοδεύονται από σαφή υποχρέωση αναζήτησης απασχόλησης. 
Πράγµατι, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι εργαζόµενοι που 
κατέστησαν άνεργοι να παραµείνουν σε στενή επαφή µε την αγορά εργασίας. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι συχνά 
αναγκασµένοι να επιλέξουν µεταξύ της χορήγησης επαρκών επιδοµάτων και της 
διατήρησης των κινήτρων για εργασία. 
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Τούτο θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω της 
εξασφάλισης ότι η εργασία είναι οικονοµικά 
ελκυστικότερη σε σχέση µε τη λήψη 
επιδοµάτων,... 

Προς το σκοπό αυτό, θα µπορούσαν να εισαχθούν οικονοµικά κίνητρα για τα άτοµα 
που αναζητούν και βρίσκουν εργασία. Οι παροχές που συνδέονται µε την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας απευθύνονται συνήθως σε άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα, 
και θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας κοινωνικής 
ευηµερίας. Παρόλα αυτά, οι εµπειρίες που έχουν αποκοµισθεί έως σήµερα δείχνουν ότι 
οι εν λόγω παροχές είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος προώθησης των κινήτρων για 
εργασία (Κεφάλαιο 3). Τα προγράµµατα «ασφάλισης µισθού» που αντισταθµίζουν εν 
µέρει την απόκλιση των απολαβών µεταξύ της παλιάς και της νέας εργασίας, είναι 
ενδιαφέρουσα καινοτοµία που εφαρµόζεται δοκιµαστικά σε ορισµένες χώρες (Γαλλία, 
Γερµανία και Ηνωµένες Πολιτείες) µε στόχο την ενθάρρυνση των εργαζοµένων που 
κατέστησαν άνεργοι να βρουν γρηγορότερα εργασία. Εντούτοις, τα προγράµµατα αυτά 
είναι προβληµατικά ως προς το σχεδιασµό τους και δεν έχουν ακόµη αξιολογηθεί 
ενδελεχώς. 

... οι στρατηγικές ενεργοποίησης, εάν είναι 
καλά σχεδιασµένες, µπορούν να συµβάλουν 
στην προώθηση της πρόσβασης σε νέα 
απασχόληση,… 

Ο ρόλος των στρατηγικών «ενεργοποίησης» στην εξισορρόπηση επαρκών επιπέδων 
παροχών και ισχυρών κινήτρων για εργασία είναι ουσιώδης (Κεφάλαιο 4). Οι 
στρατηγικές αυτές, που περιλαµβάνουν τη βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, τη 
συµβουλευτική, την κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες επαναπασχόλησης, είναι κατάλληλα 
προσαρµοσµένες για την αντιµετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται µε την απώλεια 
θέσεων εργασίας λόγω των εξελίξεων στο εµπόριο. Πράγµατι, η επιτυχής προσαρµογή 
στα µεταβαλλόµενα πρότυπα εµπορικών συναλλαγών απαιτεί την απρόσκοπτη εκροή της 
απασχόλησης από τους παρακµάζοντες κλάδους προς τους αναπτυσσόµενους. Για 
παράδειγµα, η επανένταξη των εργαζοµένων που κατέστησαν άνεργοι και που διαθέτουν 
απαρχαιωµένες δεξιότητες διευκολύνεται µέσα από επαρκή και λογικού κόστους 
προγράµµατα επανακατάρτισης. Εντούτοις, τα ενεργά προγράµµατα της αγοράς εργασίας 
θα πρέπει να καταρτίζονται µε προσοχή. Παραδείγµατος χάριν, είναι λογικότερο οι  
εργαζόµενοι, κυρίως µεγαλύτερης ηλικίας, που κατέστησαν άνεργοι να προσληφθούν σε 
θέσεις εργασίας στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας και όχι σε κάποιο νέο επάγγελµα που 
θα απαιτούσε σηµαντική προσπάθεια επανακατάρτισης. Τούτο είναι εφικτό λόγω του 
µεγάλου αριθµού προσλήψεων ακόµη και σε κλάδους υπό παρακµή όπως υποδεικνύουν 
τα υψηλά ποσοστά ανανέωσης προσωπικού. Επιπλέον, η µείωση των απολαβών των 
εργαζοµένων που βρίσκουν νέα απασχόληση στον ίδιο κλάδο είναι πολύ µικρότερη. Εν 
ολίγοις, η κατάρτιση και άλλα εντατικά µέτρα θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα σχετικά 
περιορισµένο αριθµό ατόµων για τα οποία αυτή καθ’αυτή η βοήθεια στην αναζήτηση 
εργασίας δεν επαρκεί. 

Η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών στους εργαζοµένους που κατέστησαν άνεργοι 
είναι µέρος της γενικότερης πρόκλησης που έγκειται στο σχεδιασµό αποτελεσµατικών 
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υπηρεσιών απασχόλησης, την αξιολόγηση της επίδρασής τους και στη διεύρυνση των 
προγραµµάτων µε αποδοτικότητα κόστους. Βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση 
της πρόκλησης αυτής είναι η καλή διαχείριση της απόδοσης των υπηρεσιών 
απασχόλησης (Κεφάλαιο 5). 

...η βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας που 
παρέχεται µετά την προειδοποίηση 
τερµατισµού της απασχόλησης είναι χρήσιµη… 

Οι απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στους κραδασµούς στον τοµέα του 
εµπορίου είναι µερικές φορές αρκετά προβλέψιµες ώστε να επιτρέψουν την παροχή 
βοήθειας προσαρµογής πριν από την απόλυση των εργαζοµένων. Το διάστηµα από την 
επίδοση της προειδοποίησης έως την απόλυση, που συχνά προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία, παρέχει τα χρονικά περιθώρια για την εφαρµογή προληπτικών µέτρων και 
επιτρέπει επίσης στους εργαζοµένους να αναζητήσουν αµέσως νέα εργασία. Στην 
περίπτωση τερµατισµού της απασχόλησης ύστερα από προειδοποίηση, οι εργαζόµενοι 
παραµένουν συνήθως λιγότερο χρόνο άνεργοι και ο αντίκτυπος στις απολαβές από τη νέα 
εργασία είναι, σύµφωνα µε ενδείξεις, θετικός σε σύγκριση µε τους εργαζοµένους που 
απολύθηκαν χωρίς προειδοποίηση. Η αποστολή προσωπικού από τις δηµόσιες υπηρεσίες 
απασχόλησης σε επιχειρήσεις όπου έχουν ανακοινωθεί απολύσεις ή ακόµα και η 
δηµιουργία ενός δηµόσιου γραφείου απασχόλησης στους λειτουργικούς χώρους της 
επιχείρησης που προτίθεται να  προβεί σε απολύσεις ίσως να  είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. 

… και, γενικότερα, η εύρυθµη λειτουργία των 
αγορών εργασίας είναι απολύτως αναγκαία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας στους εργαζοµένους που 
κατέστησαν άνεργοι να αναζητήσουν νέα απασχόληση είναι η βέλτιστη επίδοση των 
αγορών εργασίας. Ως εκ τούτου, σήµερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να εξασφαλιστεί 
τόσο ο δυναµισµός των αγορών εργασίας όσο και ότι ο ενεργός πληθυσµός έχει στη 
διάθεσή του τις ευκαιρίες και τα κίνητρα για να εργαστεί. Προς το σκοπό αυτό, η 
συνεχιζόµενη επαναξιολόγηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ «Στρατηγική για την 
απασχόληση» θα παράσχει ένα περιεκτικό πλαίσιο. 

Εν περιλήψει, το κόστος προσαρµογής που 
επιφέρει η παγκοσµιοποίηση πρέπει να 
αναληφθεί και να αντιµετωπιστεί. 

Συνολικά, είναι υπερβολικός ο ισχυρισµός ότι η παγκοσµιοποίηση είναι η κύρια 
γενεσιουργός αιτία των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η αγορά εργασίας στις χώρες 
του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, η διαδικασία που επιτρέπει να αποκοµισθούν τα κέρδη από το 
άνοιγµα των αγορών συνεπάγεται, πράγµατι, κόστος προσαρµογής. Το κόστος αυτό θα 
πρέπει να αναληφθεί και να αντιµετωπιστεί κυρίως µε µέτρα γενικής πολιτικής που θα 
αποζηµιώσουν τα άτοµα που έχασαν την εργασία τους, προωθώντας παράλληλα τις 
ευκαιρίες επαναπασχόλησης. Εάν δεν αναγνωριστεί η ανάγκη προσαρµογής που επιβάλει 
η παγκοσµιοποίηση στους εργαζοµένους και εάν δεν εφαρµοστούν οι απαιτούµενες 
µεταρρυθµίσεις, ενδέχεται να διαβρωθεί η στήριξη της κοινής γνώµης στις πολιτικές 
ανοιχτού εµπορίου. 
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πρωτότυπης έκδοσης. 
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