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 Οη «Πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ηνπ ΟΟΣΑ» είλαη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο 

κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Η έθδνζε ηνπ 2008 αλαθέξεη φηη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ 

νπδέπνηε ππήξμαλ πςειφηεξα, θαζψο ηα δπν ηξίηα ηνπ πιεζπζκνχ εξγάζηκεο 

ειηθίαο ζήκεξα εξγάδνληαη.  

 Όκσο κεξηθέο νκάδεο ζπλερίδνπλ λα βξαδππνξνχλ: oη γπλαίθεο έρνπλ 20% 

ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εξγάδνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο, ελψ ηα κέιε 

εζλνηηθψλ κεηνλνηήησλ αλαδεηνχλ εξγαζία γηα πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

απ’ φ,ηη άιια άηνκα. 

 Οη πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο βνήζεζαλ ζηελ εμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ, 

φκσο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά, φπσο ε εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο 

λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαη ε ζέζπηζε πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ρσξίο δηαθξίζεηο.  
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 Εξαζθάλιζη ίζυν εςκαιπιών απαζσόληζηρ για όλοςρ 

 

Οη επηδόζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

βειηηώζεθαλ θαη ε κειινληηθή 
πξόθιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε 
ίζωλ επθαηξηώλ γηα όινπο 

Οη αγνξέο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε θαηά ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία. Τν 2007 ην κέζν πνζνζηφ 

αλεξγίαο κεηψζεθε ζην 5,6% ζηε δψλε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη είλαη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ απφ ην 1980. Η απαζρφιεζε απμήζεθε επίζεο 

ζεκαληηθά θαη ζήκεξα ηα δπν ηξίηα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαηά κέζν 

φξν εξγάδνληαη, θάηη πνπ απνηειεί πξσηνθαλέο επίηεπγκα ζηε 

κεηαπνιεκηθή επνρή. Αλ θαη ηνχην είλαη επράξηζην λέν, δελ είλαη 

ιφγνο εθεζπραζκνχ. Οη ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο παξακέλνπλ 

δπζρεξείο γηα κεξηθέο νκάδεο θαη ν θίλδπλνη δπζκελψλ εμειίμεσλ ζην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πξνβάιινπλ απεηιεηηθά κε πηζαλέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (βι. «Οηθνλνκηθέο 

Πξννπηηθέο ηνπ ΟΟΣΑ» αξηζ. 83 γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε). 

Πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα θπθιηθή αδπλακία, ε θχξηα πξφθιεζε γηα 

ηηο αγνξέο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ είλαη ε πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ βηνηηθψλ επηπέδσλ ζην πιαίζην ηεο γήξαλζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η «Αλαζεσξεκέλε Σηξαηεγηθή ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ 

Απαζρφιεζε» παξέρεη έλα ζθαηξηθφ πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. Υπνγξακκίδεη ην 

γεγνλφο φηη ε παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ελ δπλάκεη εξγαδνκέλνπο απφ ηηο 

ππνεθπξνζσπνχκελεο νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ εξγαζία είλαη κηα 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθήο, θαζψο ζε πνιιέο ρψξεο ηα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ζρεηηθά ρακειά. Όκσο ε παξνρή 

βνήζεηαο γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο δελ επαξθεί. Απαηηνχληαη 

κείδνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα άηνκα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο ίδηεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Σεκαληηθφ κέξνο ηεο 

αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ θαηά ηηο δπν 

πεξαζκέλεο δεθαεηίεο νθεηιφηαλ ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε επηζθαιείο θαη/ή ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο πξνώζεζαλ ηε ζπκκεηνρή… 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε έλα 

αξηζκφ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ πξνψζεζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 
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ππνεθπξνζσπνχκελσλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη ελ ιφγσ 

κεηαξξπζκίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ 

«ελεξγνπνίεζεο/ ακνηβαίαο ππνρξέσζεο», φπνπ νη απνηειεζκαηηθέο 

ππεξεζίεο επαλαπαζρφιεζεο ζπλδπάδνληαη κε ηζρπξά θίλεηξα 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο· ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνξνινγίαο 

θαη επηδνκάησλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ζθήλαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

ρακειφκηζζνπο εξγαδνκέλνπο· θαη ηελ άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ 

παξάηαζε ηνπ εξγαηηθνχ βίνπ ζηα ζπζηήκαηα ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη 

ζηα πξνγξάκκαηα πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο. Όζνλ αθνξά ηηο 

γπλαίθεο πεξηιακβάλνπλ επίζεο επέιηθηεο ξπζκίζεηο εξγαζίαο, επαξθή 

γνληθή άδεηα θαη θαιήο πνηφηεηαο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή παηδηθή 

κέξηκλα. 

…  όκωο νη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα 

είλαη αλεπαξθείο, εάλ ηα εκπόδηα πνπ 
πεξηνξίδνπλ ηελ πξόζβαζε ζε ζέζεηο 
εξγαζίαο, όπωο ε δηαθξηηηθή 
κεηαρείξηζε, δελ αληηκεηωπηζηνύλ 
θαηαιιήιωο 

Η επηηπρία ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζα είλαη πεξηνξηζκέλε, εάλ δελ απμεζεί 

παξάιιεια ε δήηεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηηο 

ππνεθπξνζσπνχκελεο νκάδεο. Η πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απαηηεί καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, θαζψο θαη παξεκβάζεηο πνιηηηθήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε παξαγσγηθέο θαη απνδνηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Η ζπλερήο αλαληηζηνηρία ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

απέθηεζαλ ηα άηνκα θαη απηψλ πνπ απαηηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

πινήγεζε ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν θαη πην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί θξαγκφ ζηηο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζεο νξηζκέλσλ νκάδσλ. 

Επηπξφζζεηα, ζε πνιιέο ρψξεο ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο – δειαδή ε άληζε κεηαρείξηζε εμίζνπ παξαγσγηθψλ 

αηφκσλ απιά θαη κφλν επεηδή αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα - 

παξακέλεη έλαο θαίξηνο παξάγνληαο δηνγθψλνληαο ηηο αληζφηεηεο ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, παξά ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απαζρφιεζεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο 

θαη ηνπο κηζζνχο ησλ δπν θχισλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο, νη γπλαίθεο 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ, θαηά κέζν φξν, 20% ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα εξγάδνληαη απ’ φ,ηη νη άλδξεο θαη ακείβνληαη 17% ιηγφηεξν απ’ φ,ηη 

νη άλδξεο ζπλάδειθνί ηνπο. Τα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ 

ηελ έθδνζε ησλ «Πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο» ππνδεηθλχνπλ φηη 

πεξίπνπ ην 8% ηεο δηαθχκαλζεο φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ δπν θχισλ θαη ην 30% ηεο δηαθχκαλζεο 

φζνλ αθνξά ηηο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο ησλ δπν θχισλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ εξκελεχεηαη απφ ηηο πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ ζηελ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 3.1. Η δηαθνξά 

ζηα πνζνζηά απαζρφιεζεο 

ησλ δπν θχισλ κεηψζεθε κε 

ην ρξφλν θαη ζπγθιίλεη πξνο 

ηηο ρψξεο κε ηε ρακειή 

δηαθνξά 
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αγνξά εξγαζίαο. Παξάιιεια, ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμεχξεζε εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κειψλ εζλνηηθψλ 

κεηνλνηήησλ είλαη απφ 40% έσο 50% κεγαιχηεξνο απ’ φ,ηη εθείλνο ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά αλήθνπλ ζε νκάδεο 

πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ ηνπο 

θαζηζηά πην επάισηνπο ζηνλ θίλδπλν ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο. Καη, 

εάλ πξνζιεθζνχλ, νη κέζνη κηζζνί ησλ κειψλ γεγελψλ εζλνηηθψλ 

κεηνλνηήησλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο είλαη πάλσ απφ 10% ρακειφηεξνη ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο ζπλαδέιθσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Οη δηαξζξωηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείωζε 
ηωλ δηαθξίζεωλ ...  

Απηέο θαζαπηέο νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ελδερνκέλσο λα 

βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ησλ ππνεθπξνζσπνχκελσλ 

νκάδσλ, θαζψο κεηψλνπλ ην εχξνο ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

Πξάγκαηη, εθαξκφδνληαο θαηά ηηο δπν πεξαζκέλεο δεθαεηίεο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ εληζρχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο 

πξντφλησλ νη ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ πέηπραλ «κε έλα ζκπάξν δχν 

ηξπγφληα». Αθελφο, βειηίσζαλ ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη 

θαηέζηεζαλ ηζρπξφηεξε θαη πην δηαηεξήζηκε ηε κεγέζπλζε ηεο 

νηθνλνκίαο, ηνλψλνληαο σο εθ ηνχηνπ ηε δήηεζε εξγαζίαο. Αθεηέξνπ, 

ν ηζρπξφηεξνο αληαγσληζκφο κεηψλνληαο ηηο νηθνλνκηθέο πξνζφδνπο 

πεξηφξηζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα ησλ εξγνδνηψλ λα θαιχπηνπλ ην 

θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπο θαηά ηελ 

πξφζιεςε θαη ηελ πξναγσγή πξνζσπηθνχ. Επηπξφζζεηα, νη κεηψζεηο 

ηνπ πξνζδνθψκελνπ θφζηνπο πξφζιεςεο εξγαδνκέλσλ ρακειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε ραιάξσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

απαζρφιεζεο εθεί φπνπ είλαη ππεξβνιηθά απζηεξή, ε ζπγθξάηεζε ησλ 

απμήζεσλ ησλ βαζηθψλ κηζζψλ θαη ε ζπκπίεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ζθήλαο πνπ επηβαξχλεη ηνπο ρακειφκηζζνπο έρνπλ φια ηε δπλαηφηεηα 

λα πεξηνξίζνπλ ηε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά ηελ πξφζιεςε, φηαλ 

ηνχηε βαζίδεηαη ζε πξνγελέζηεξεο πεπνηζήζεηο ή ζηεξεφηππα ζρεηηθά 

κε ηε κέζε απφδνζε κηαο νκάδαο. 

... όκωο ε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

λνκηθήο απαγόξεπζεο ηωλ δηαθξίζεωλ 

είλαη δωηηθήο ζεκαζίαο  ... 

Όκσο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

απαηηείηαη επίζεο εηδηθή λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θαζψο θαη 

άιιεο πνιηηηθέο. Επηπιένλ, ε λνκηθή απαγφξεπζε ηεο δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν εάλ εθαξκφδεηαη. 

Κη εδψ έγθεηηαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα: ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΣΑ ε εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηε ζέιεζε ησλ ζπκάησλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο. Όκσο πνιινί άλζξσπνη δε γλσξίδνπλ 

θαλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηαθξίζεηο ζην ρψξν 

Σσήμα 3.5. Τν πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο ηεο δεχηεξεο 

γεληάο είλαη ρακειφηεξν απφ 

απηφ ησλ γεγελψλ πνπ δελ 

θαηάγνληαη απφ νηθνγέλεηεο 

κεηαλαζηψλ, φκσο ηα 

ρακειφηεξα εθπαηδεπηηθά 

επίπεδα ηεο ελ ιφγσ γεληάο 

εμεγνχλ πεξίπνπ ην ήκηζπ 

ηεο δηαθνξάο ζηελ 

απαζρφιεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 3.7. Ελεκέξσζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά 

κε ηηο δηαηάμεηο θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ 
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εξγαζίαο. Κη αθφκα θη αλ ηα γλψξηδαλ, νη αηηηάζεηο πεξί δηαθξίζεσλ 

είλαη εγγελψο δχζθνιν λα απνδεηρζνχλ απφ ηνλ ελάγσλ θαη ε 

πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε είλαη δαπαλεξή δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ηα 

κειινληηθά νθέιε είλαη κηθξά θαη αβέβαηα. Όια απηά απνζαξξχλνπλ 

ηα ζχκαηα απφ ηελ ππνβνιή κήλπζεο. Οη ρψξεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην ζέκα απηφ παξέρνπλ επαξθή ζεζκηθή ζηήξημε 

ζηνπο ελάγνληεο. Πξνβιέπνπλ επίζεο ζηελ νηθεία λνκνζεζία θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ ζπγθεθξηκέλεο επαλνξζσηηθέο απνδεκηψζεηο θαη 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

Οη θαλφλεο δηθαίνπ, εληνχηνηο, ζα έρνπλ κεγαιχηεξε απήρεζε, εάλ 

ε εθαξκνγή ηνπο δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ αηνκηθή δξάζε. 

Πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ έρνπλ ζπζηήζεη εηδηθεπκέλνπο θνξείο θαηά 

ησλ δηαθξίζεσλ. Όκσο κφλν ζε κεξηθέο απφ απηέο νη ελ ιφγσ θνξείο, 

απνπζία αηνκηθψλ θαηαγγειηψλ, εμνπζηνδνηνχληαη λα δηεξεπλνχλ 

επηρεηξήζεηο, λα αζθνχλ αγσγή ελαληίνλ εξγνδνηψλ γηα ηνπο νπνίνπο 

ππάξρνπλ ππφλνηεο φηη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ θαη λα ηνπο 

επηβάιινπλ θπξψζεηο φηαλ ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζηνηρεηνζεηείηαη. 

... όπωο είλαη θαη ηα εηδηθά θίλεηξα γηα 
ηελ πξναγωγή ηεο αξρήο ηεο κε 
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαη γηα ηελ 
αλάπηπμε ζεηηθήο δξάζεο 

Η θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζα πξέπεη 

λα εθηείλεηαη πέξα απφ ηελ πεξηζηνιή ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ. Απαηηεί επίζεο παξεκβάζεηο πνπ 

πξνσζνχλ πνιηηηζηηθέο αιιαγέο θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο θνηλσληθά 

απνδεθηέο πξαθηηθέο. Η ςήθηζε απιψλ, θσδηθνπνηεκέλσλ λφκσλ θαη ε 

πξνψζεζε θσδηθψλ δενληνινγίαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

εξγνδφηεο λα απνθχγνπλ ηηο δηαθξίζεηο επζχο εμαξρήο. Καη, ίζσο πην 

ζεκαληηθφ, νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα 

θηλήηξσλ γηα λα αθππλίζνπλ ηελ ελάξεηε ζπκπεξηθνξά, φπσο ζήκαηα 

γηα ηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ 

αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζεηηθψλ δξάζεσλ. 

Η πξνώζεζε ίζωλ επθαηξηώλ 
απαζρόιεζεο γηα όινπο απαηηεί έλα 

ζπλδπαζκό δηαξζξωηηθώλ 
κεηαξξπζκίζεωλ θαη άκεζωλ κέηξωλ 
θαηά ηωλ δηαθξίζεωλ  

Η «Αλαζεσξεκέλε Σηξαηεγηθή ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηελ Απαζρφιεζε» 

απνδείρζεθε ρξήζηκν πιαίζην γηα κηα ζθαηξηθή πνιηηηθή κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Τα θαιά 

λέα είλαη φηη ε δέζκε απηή κεηαξξπζκίζεσλ κπνξεί επίζεο λα 

ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Όκσο 

απαηηνχληαη επίζεο άκεζα κέηξα πξφιεςεο ησλ δηαθξίζεσλ. 

Δηαθνξεηηθά, δελ είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηνχλ ίζεο επθαηξίεο γηα 
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φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

Η θεηηλή έθδνζε ησλ «Πξννπηηθψλ απαζρφιεζεο» εμεηάδεη επίζεο 

άιια δεηήκαηα πνιηηηθήο, φπσο ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο 

πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο λένπο, 

ηνπο άηππα απαζρνινχκελνπο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο. Αμηνινγεί επίζεο ηηο κηζζνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ζηηο μέλεο ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε πνιηηηθή κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο μέλεο 

άκεζεο επελδχζεηο θαη ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ένα επιηςσέρ ξεκίνημα; Μεηάβαζη ηυν νέυν ζηην αγοπά 

επγαζίαρ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ  

Τν θεθάιαην παξέρεη πξψηα κηα επηζθφπεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνπο λένπο θαηά ηελ πεξαζκέλε 

δεθαεηία. Καηφπηλ παξνπζηάδεη ζηνηρεία γηα ηελ επίδξαζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ αλεξγία ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ ελειίθσλ 

θαη ηελ απμεκέλε ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο σο ηξφπσλ εηζφδνπ ζηελ εξγαζία. Καηφπηλ 

παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη δείθηεο γηα ην ξπζκφ θαη ηνπο ηξφπνπο 

κεηάβαζεο απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αξρηθήο εθπαίδεπζεο, θαη επίζεο αλαιχεηαη ε πνηφηεηα ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο λένπο, θαζψο θαη θαηά πφζνλ νη 

κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο ε πξνζσξηλή θαη ε ρακειά ακεηβφκελε 

εξγαζία, κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ζθαινπάηηα γηα θαιχηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Τέινο, ην θεθάιαην ππνγξακκίδεη ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κεξηθνί απφθνηηνη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – 

ηδηαίηεξα εθείλνη πνπ δελ νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ηε ζπγθεθξηκέλε 

βαζκίδα - λα εμέιζνπλ απφ ηε κε απαζρφιεζε, παξά ηε ζπλνιηθή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ λέσλ. 

Δηλυμένη ή μαύπη επγαζία: Η άηςπη απαζσόληζη ζε 

εθηά σώπερ ηος ΟΟΣΑ 

Η άηππε απαζρφιεζε θαη ε αδήισηε εξγαζία είλαη ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε κεξηθέο ρψξεο ηνπ ΟΟΣΑ κε 

ρακειφ ή κέζν εηζφδεκα εκπλένληαο αλεζπρίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δπζρεξαίλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

παξάζρνπλ πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 1.8. Μέζε δηάξθεηα 

κεηάβαζεο ζηελ πξψηε θαη ηε 

κφληκε ζέζε εξγαζίαο: 

ππνινγηζκνί βάζεη ζηνηρείσλ 

πάλει 
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παξαθσιχνληαο ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε κεγέζπλζε. Η ηζρπξή 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, απηή θαζεαπηή, δε θαίλεηαη λα εγγπάηαη ηε 

κείσζε ηεο άηππεο απαζρφιεζεο. Πνηεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ νη ρψξεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ άηππε απαζρφιεζε; 

Η απάληεζε δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

ζε θαζεκία απφ απηέο, ηα θίλεηξα γηα ηελ επίζεκε απαζρφιεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ δχλαληαη λα βειηησζνχλ κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο, φηαλ είλαη 

ππεξβνιηθφ, ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ζε ρψξεο κε απζηεξή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζνχλ ηα νθέιε ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε απηά. 

Η βειηίσζε ησλ θηλήηξσλ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη απφ 

εληζρπκέλεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ, ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο εξγαζίαο. Τα βειηησκέλα πξφηππα 

δηαθπβέξλεζεο ζα ελζαξξχλνπλ επίζεο ηελ εζεινληηθή ζπκκφξθσζε. 

Είναι όλερ οι θέζειρ επγαζίαρ καλέρ για ηην ςγεία; Ο 

ανηίκηςπορ ηος καθεζηώηορ επγαζίαρ και ηυν ζςνθηκών 

επγαζίαρ ζηην τςσική ςγεία 

Τν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη λέα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ 

ςπρηθψλ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΣΑ θαη γηα ην ξφιν ησλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ ζε απηή. Παξά ηελ 

απφηνκε αχμεζε ζηε ιήςε επηδνκάησλ αλαπεξίαο γηα ςπρηθή 

αζζέλεηα ζε πνιιέο ρψξεο, νη δηαζέζηκνη δείθηεο δελ ππνδεηθλχνπλ κηα 

ζπλνιηθή αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ ζηε δψλε ηνπ ΟΟΣΑ. Όκσο, ε ςπρηθή πγεία θαίλεηαη φηη 

έρεη επηδεηλσζεί ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη γηα νξηζκέλεο νκάδεο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ ε αλαθεξφκελε ζπρλφηεηα νξηζκέλσλ ελ 

δπλάκεη αγρσηηθψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο έρεη ζεκεηψζεη άλνδν ζηελ 

Επξψπε. Οη δηαρξνληθέο αλαιχζεηο γηα ηνπο κεκνλσκέλνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε πέληε ρψξεο δείρλνπλ φηη ε κε απαζρφιεζε είλαη 

γεληθά ρεηξφηεξε γηα ηελ ςπρηθή πγεία απ’ φ,ηη ε εξγαζία θαη φηη ηα 

θέξδε γηα ηελ ςπρηθή πγεία απφ ηελ απαζρφιεζε πνηθίιινπλ αλάινγα 

κε ην είδνο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηα 

πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Σπγθεθξηκέλα, ηα νθέιε 

ζηελ ςπρηθή πγεία πνπ απνθνκίδνπλ νη άεξγνη φηαλ απνθηνχλ κηα 

«άηππε» εξγαζία θαίλεηαη φηη είλαη κηθξφηεξα απφ απηά πνπ 

απνθνκίδνπλ εθείλνη πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ηππηθή απαζρφιεζε, 

ηδηαίηεξα ηα άηνκα κε πξνυπάξρνληα πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. 

 

Πίνακαρ 2.1. Ελαιιαθηηθά 

κέηξα γηα ηελ άηππε 

απαζρφιεζε θαη ηελ αδήισηε 

εξγαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 4.7. Μεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ππαιιήισλ 

πνπ αλαθέξνπλ ηξία ή 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία 

ζηελ Επξψπε, 1995-2005 
Πνζνζηηαία κεηαβνιή 
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Άπαγε οι πολςεθνικέρ εηαιπείερ πποάγοςν ηη βεληίυζη 

ηυν αποδοσών και ηυν ζςνθηκών επγαζίαρ; 

Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (ΑΞΕ) πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε έδξα βξίζθεηαη ζηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΣΑ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 

απμήζεθαλ αηζζεηά θαηά ηηο δπν πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. Αλ θαη γεληθά 

ζεσξνχληαη επεξγεηηθέο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, απνηέιεζαλ επίζεο 

αίηην αλεζπρηψλ ζρεηηθά κε ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. 

Τν θεθάιαην απηφ πξαγκαηεχεηαη ηελ επίδξαζε ησλ ΑΞΕ ζηνπο 

κηζζνχο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο μέλεο 

ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ζηηο εηαηξείεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο. Τα ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη νη πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο ηείλνπλ λα παξέρνπλ θαιχηεξεο απνδνρέο ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, αιιά φρη απαξαίηεηα 

θαιχηεξεο κε κηζζνινγηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ο αληίθηππνο ζηνπο 

κηζζνχο ίζσο λα επεθηαζεί ζηνπο μέλνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, αιιά ηέηνηνπ είδνπο ζεηηθέο επηδξάζεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 5.1. Τάζεηο ησλ 

μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ, 

1990-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πλήρες δημοζίεσμα διαηίθεηαι ζηη διεύθσνζη www.oecd.org/employment/outlook 

 

Η πεπίλητη αςηή πεπιέσει StatLinks πος επιηπέποςν ηη δημιοςπγία απσείυν ηύπος 

ExcelTM από ηο ένηςπο κείμενο! 
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