
 

 

                              ΑΝΕΡΓΙΑ 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει 

δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται 

λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί 

ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια διαφορετική από την αεργία, που 

σημαίνει σκόπιμη απραξία. Ο άνεργος δε βρίσκει εργασία 

σύμφωνα με τις ικανότητες και τις γνώσεις του. 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 

 Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, 

που σχετίζεται με τη διάρθρωση και την οργάνωση των 

κοινωνιών. Παρουσιάζεται κυρίως στις φάσεις των μεγάλων 

αλλαγών, όπως κατά τη διάλυση της Ρώμης, το Μεσαίωνα, τη 

Βιομηχανική Επανάσταση. Ιδιαίτερα εντάθηκε κατά τη δεκαετία 

1920 – 1930, την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 Σήμερα η ανεργία μαστίζει την Ευρώπη και οι δείκτες 

ξεπερνούν πλέον το 10% του ενεργού πληθυσμού. Επίσης για 

πρώτη φορά τίθεται υπό αίρεση το κατοχυρωμένο δικαίωμα της 

μόνιμης και πλήρους απασχόλησης. 
 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
 

 Σταθερή : θεωρείται φυσιολογική (2-3%). 

 Εποχιακή : κυμαίνεται ανάλογα με τις περιοχές και τις 

εποχές του έτους. 

 Δημογραφική : όταν υπάρχει απρόσμενη αύξηση του 

πληθυσμού. 

 Διαρθρωτική : προέρχεται από την εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας στον εξοπλισμό των παραγωγικών μονάδων και 

καλείται και τεχνολογική ανεργία. Ανάγεται στη δυσαρμονία 

ανάμεσα στις ανάγκες της οικονομίας σε εξειδικευμένο 



 

 

εργατικό δυναμικό και στις εκροές του εκπαιδευτικού 

συστήματος ή στο ήδη διαθέσιμο μη απασχολούμενο εργατικό 

δυναμικό. Η δυσαρμονία μπορεί να είναι ποιοτική ή ποσοτική. 

 Ανεργία τριβής : δημιουργείται από την έλλειψη 

πληροφόρησης και την αδυναμία συμψηφισμού προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας. 

 

 Πέρα από το γεγονός ότι η ανεργία εδώ και αρκετά χρόνια 

βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα, εκείνο που δημιουργεί 

μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επιλεκτικότητά της, το γεγονός 

δηλαδή ότι η ανεργία πλήττει περισσότερο ορισμένες μόνο 

ομάδες του εργατικού δυναμικού. Πρόκειται για τους νέους, τις 

γυναίκες, τους ανειδίκευτους εργάτες και τα μειονεκτούντα 

άτομα, δηλαδή τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.   
 

 

ΑΙΤΙΑ 
 

 Τα αίτια της ανεργίας μπορεί να είναι οικονομικά ή 

δημογραφικά. 

 Ως κύριες οικονομικές αιτίες μπορούν να θεωρηθούν: 

1. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της οικονομίας: 

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή των παραγόμενων αγαθών και 

υπηρεσιών σε μια χώρα και όσο χαμηλότερη είναι η ποιότητά 

τους σε σχέση με τα παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες άλλων 

χωρών, τόσο λιγότερο ανταγωνιστική είναι η οικονομία της. 

Αυτό σημαίνει αδυναμία στη διάθεσή τους όχι μόνο στην 

εξωτερική αγορά, αλλά και στην εσωτερική, με αποτέλεσμα 

τη μείωση της παραγωγής ή τη σταθεροποίησή της, πράγμα 

που έχει αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση του 

διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, καθώς μειώνονται οι 

θέσεις εργασίας. 

Συνέπεια αυτού είναι να αυξάνονται οι εισαγωγές και να 

μειώνονται οι εξαγωγές, με αρνητικές επιδράσεις στην 

εγχώρια παραγωγή και επομένως αύξηση της ανεργίας. Το 

ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα και στην περίπτωση που οι τιμές 

πώλησης των εγχώριων αγαθών είναι ανταγωνιστικές ως 



 

 

προς τις αντίστοιχες τιμές εισαγόμενων, αλλά η ποιότητά 

τους είναι συγκριτικά χαμηλότερη. 

2. Η διαφήμιση επιδρά άμεσα στην ψυχολογία του καταναλωτή 

και επηρεάζει τη συμπεριφορά του, έτσι ώστε να μην 

αξιολογεί τις ανάγκες του. Η προτεραιότητα κάλυψής τους δε 

βασίζεται στη δική του κρίση και πολλές φορές παρασύρεται 

από την προβολή νέων αναγκών, στις οποίες ο καταναλωτής 

δίνει αξία που ίσως δεν έπρεπε. Οι περισσότερες μάλιστα από 

τις ανάγκες αυτές καλύπτονται με εισαγόμενα και όχι 

εγχώρια προϊόντα. Αντίθετα, ένα μικρό μόνο μέρος των 

εισαγωγών αφορά επενδυτικά αγαθά, που δεν μπορούν να 

παραχθούν στη χώρα μας.  πραγματικότητα αυτή αποτελεί 

πλήγμα για την εγχώρια παραγωγή, που έχει άμεσο 

αντίκτυπο στον αριθμό των θέσεων εργασίας στο χώρο αυτό. 

3.  εφαρμογή νέας τεχνολογίας στην παραγωγική δι8αδικασία 

αν όχι μακροχρόνια, τουλάχιστον σε μια βραχυχρόνια 

περίοδο προβλέπεται να έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις 

στην απασχόληση, στην περίπτωση ειδικότερα που το 

επίπεδο παραγωγής είναι στάσιμο και το πλεονάζον εργατικό 

δυναμικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, που έχουμε δηλαδή 

τεχνολογική (διαρθρωτική) ανεργία. Από την άλλη μεριά, 

αποκλείεται να αποφύγουμε την εφαρμογή της νέας 

τεχνολογίας, επειδή αυτό θα έχει σοβαρές αρνητικές 

επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τα 

μηχανήματα προχωρημένης τεχνολογίας αντικαθιστούν 

πολλά εργατικά χέρια. 

4. Ακόμη η ανεργία και το μέγεθός της μπορεί να οφείλεται στις 

δημογραφικές μεταβολές μιας χώρας. Για παράδειγμα, στην 

περίοδο 1973-1981 το εργατικό δυναμικό στη Γαλλία 

αυξήθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια, πράγμα που προήλθε από 

πληθυσμιακή αύξηση. Ανάλογο φαινόμενο παρατηρήθηκε 

και στη χώρα μας. Η αύξηση αφορούσε ιδιαίτερα τις 

γυναίκες. Η διαμόρφωση αυτών των μεγεθών επηρεάζει το 

δείκτη ανεργίας, εφόσον την αύξηση  του εργατικού 

δυναμικού δεν μπορεί να απορροφήσει η παραγωγή. 



 

 

5. Με την αστικοποίηση παρατηρήθηκε συσσώρευση των 

πληθυσμών στις μεγάλες πόλεις και επομένως αδυναμία να 

απορροφηθεί το αυξημένο εργατικό δυναμικό. 
 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

1. Ας μην ξεχνάμε ότι χάρη στην εργασία διαμορφώθηκε ο 

άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός, άρα η εργασία είναι 

και ο πρώτος  όρος συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, ενώ η 

ανεργία σημαίνει αναγκαστική περιθωριοποίηση, στέρηση 

του βασικού δικαιώματος του να ρυθμίζει ο ίδιος τη ζωή του, 

να συμβάλλει δημιουργικά στον προσανατολισμό της 

κοινωνίας. 

2. Η αβεβαιότητα για το μέλλον φέρνει ανασφάλεια και άγχος. 

3. Ανεργία σημαίνει απομόνωση, οκνηρία, νωθρότητα  και 

μηδενισμός. Συχνά οδηγεί σε συμβιβασμούς και σύναψη 

πελατειακών σχέσεων, ενώ άλλοτε εξωθεί τους ανέργους σε 

σπασμωδική και βίαιη αντιμετώπιση της ζωής. Επιτείνονται 

τα νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα της βίας, της 

εγκληματικότητας κ.α.. 

4. Από οικονομική άποψη ανεργία σημαίνει ανεπαρκή 

αξιοποίηση του βασικού παραγωγικού πόρου, του 

ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό το γεγονός συνεπάγεται 

απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο, απώλεια φορολογικών 

εσόδων για το δημόσιο, μείωση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων ολόκληρης της οικονομίας και απώλεια 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η μείωση των εσόδων του 

κράτους από τη φορολογία εισοδημάτων αλλά και από την 

έμμεση φορολογία της κατανάλωσης αποστερεί την πολιτεία 

από τους αναγκαίους φόρους για τη χρηματοδότηση των 

κοινωνικών υπηρεσιών. Η συνεχιζόμενη ανεργία οδηγεί σε 

«αδήλωτη» απασχόληση στα πλαίσια λειτουργία της 

παραοικονομίας. 

5. Η ανεργία φέρνει απώλεια των γνώσεων που έχουν 

αποκτήσει από την εκπαίδευσή τους οι νέοι, εφόσον δε 

δύνανται για μεγάλο χρονικό διάστημα να τις αξιοποιήσουν. 
 



 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΗΣ  ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

 

   Η ανεργία είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που εξαρτάται 

άμεσα από το κυρίαρχο οικονομικό-κοινωνικό μοντέλο και η 

αντιμετώπισή της σημαίνει αναδιατάξεις στον επαγγελματικό 

χώρο, την εκπαίδευση και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Ιδιαίτερα στη χώρα μας ισχύουν τα εξής:  

1. Θα πρέπει να στοχεύουμε όχι μόνο στην αντικατάσταση των 

εισαγωγών, αλλά και στην αύξηση των εξαγωγών. Σε κάτι 

ανάλογο αποβλέπουν οι φορολογικές επιβαρύνσεις των 

εισαγωγών και οι πριμοδοτήσεις των εξαγωγών, ενώ για την 

προώθηση των ελληνικών προϊόντων έχουν συσταθεί 

οργανισμοί. 

2. Ο νόμος προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για 

την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών στην περιφέρεια, 

υποστηρίζοντας ιδιαίτερα εκείνες που συντελούν στην 

ανάπτυξη προβληματικών περιοχών και συμβάλλουν στην 

προαγωγή της τεχνολογίας. 

3. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ο ΟΑΕΔ και οι 

άλλοι οργανισμοί εφαρμόζουν προγράμματα, με τα οποία 

ενισχύουν οικονομικά τις επιχειρήσεις που πέρα από τα 

άτομα που απασχολούν προβαίνουν σε νέες προσλήψεις. 

Παρέχουν έτσι κάποιο προσωρινό εισόδημα και εργασιακή 

εμπειρία σε αυτούς που πλήττονται κυρίως από την ανεργία. 

4. Απαιτείται ακόμη προσαρμογή του εκπαιδευτικού 

συστήματος στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές 

δομές. Το σύστημα της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται ως 

υποδεέστερη μορφή εκπαίδευσης. 

5. Για τη σύνδεση άλλωστε του επαγγελματικού 

προσανατολισμού και της απασχόλησης πραγματοποιούνται 

έρευνες της αγοράς εργασίας για τις προοπτικές των 

επαγγελμάτων. Οι έρευνες αυτές αποτελούν προϋπόθεση για 

τον προγραμματισμό της τεχνικής και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης.  



 

 

6. Θέματα ακόμη που εξετάζονται είναι η νομική κατοχύρωση 

της μερικής απασχόλησης, η πρόωρη συνταξιοδότηση, η 

υπερωριακή απασχόληση κ.α.. 

7. Η πολιτεία ακόμη μελετά την οικονομική και τεχνική 

υποστήριξη των νέων, ώστε να μετατρέψουν σε πράξη τις 

ιδέες του για ανάληψη επιχειρηματική δράσης. Στο 

πρόγραμμα αυτό πέρα από τους χρηματοδοτικούς φορείς θα 

συμμετέχουν η τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς παροχής 

τεχνικών γνώσεων και συμβουλών σε τοπικό επίπεδο, χωρίς 

να αποκλείεται η συμμετοχή μεγάλων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. 

 

Πάντως οι προβλέψεις για το μέλλον της απασχόλησης είναι 

ζοφερές, καθώς ο πληθυσμός διαρκώς αυξάνεται και η 

τεχνολογία και οι επικοινωνίες μειώνουν διαρκώς την ανάγκη 

για εργατικό δυναμικό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


