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Περίληψη 

Η χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών είχαν σημαντική 

επίπτωση στην αγορά εργασίας των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών. Οι επιπτώσεις 

στην ελληνική αγορά εργασίας ήταν πιο εκτεταμένες από ό,τι στις περισσότερες άλλες 

χώρες. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί στην ένταση και στη διάρκεια της κρίσης που 

έπληξαν την ελληνική οικονομία αλλά και σε αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας πριν από 

την έναρξη της κρίσης. Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας, η έλλειψη κλίματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων αλλά και οι ακαμψίες στις αγορές προϊόντων 

ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις αδυναμίες αυτές. Τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές 

επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ακαμψιών της αγοράς εργασίας 

καθώς η δημοσιονομική κατάσταση δεν επέτρεψε την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων 

της ίδιας της κρίσης. Ωστόσο, ακόμη και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας δεν 

θα αποδώσουν αν αυτές δεν συνοδευθούν από δραστικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές 

προϊόντων και δεν καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Ανεργία, Θεσμοί, Εμπιστοσύνη 

 

 

                                                           

1 Το κείμενο αυτό γράφτηκε καθόσον βρισκόμουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι απόψεις που εκφράζονται εδώ 

δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με εκείνες της Τράπεζας της Ελλάδος. Ευχαριστίες εκφράζονται στους 

συμμετέχοντες στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο του Παρατηρητηρίου για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ και ιδιαίτερα τον κ. Κ. 

Φιλίνη για τα σχόλια τους. Τυχόν λάθη και παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά εμένα.   
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1. Εισαγωγή 

Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τον Αύγουστο του 2007, το 

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 1 που παρουσιάζονται τα ποσοστά ανεργίας σε 21 χώρες το 

2007 και το 2012.   

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά (%) ανεργίας, 2007 και 2012 

 

Πηγή: OECD, Short-term labour market statistics. 

 

Η άνοδος προήλθε από την κατάργηση θέσεων εργασίας σε υπάρχουσες επιχειρήσεις, 

από την περιορισμένη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (και επομένως θέσεων 

εργασίας), όσο και από το γεγονός ότι, σε ορισμένες τουλάχιστον χώρες, της Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένης, η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύθηκε από 

την αυξημένη είσοδο στην αγορά εργασίας ατόμων που δεν εργάζονταν πριν από την 

έναρξη της κρίσης (OECD, 2012; Νικολίτσα, 2012). Ενδεικτικά, στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό 

συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων ηλικίας 15-64 ετών αυξήθηκε από 66,4% το 

α’ τρίμηνο του 2008 σε 67,4% το α’ τρίμηνο του 2014. 

 

Η κρίση έπληξε λιγότερο τα άτομα με τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου (OECD, 2013 

και OECD, 2009) όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2 που απεικονίζει το ποσοστό ανεργίας 

ατόμων 25-64 ετών ανάλογα με το ανώτατο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχουν πετύχει.  



    

6  

Μεταξύ των ατόμων με το ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο η ανεργία αυξήθηκε περισσότερο 

ανάμεσα στους νεότερους (βλ. Διάγραμμα 3).   

 

Διάγραμμα 2: Μέσο ποσοστό ανεργίας (25-64 ετών) στις χώρες του ΟΟΣΑ το 2007 

και το 2011 ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Πηγές: OECD (2009 και 2013), Education at a glance. 

 

Διάγραμμα 3: Μεταβολή μεταξύ 2008 και 2011 του ποσοστού ανεργίας ανά 

εκπαιδευτικό επίπεδο και ηλικιακή ομάδα στις χώρες του ΟΟΣΑ (εκατ. μονάδες) 

 

OECD (2013), Education at a glance. 
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Παρότι οι περισσότερες χώρες έχουν σήμερα εξέλθει από την ύφεση επειδή ο ρυθμός 

μεγέθυνσης υπολείπεται του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας 

συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένες από αυτές (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία έστω 

και από πολύ χαμηλά επίπεδα στην τελευταία). Σε άλλες πάλι χώρες το ποσοστό 

ανεργίας δεν αυξάνεται πλέον αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το επίπεδο 

στο οποίο ήταν προτού ξεκινήσει η κρίση (π.χ. Καναδάς, Σουηδία) και αυτό παρότι το 

ΑΕΠ έχει επαναπροσεγγίσει το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν το 2007.   

 

Στην εμπειρική μακροοικονομική χρησιμοποιείται ένας κανόνας με βάση τον οποίο 

εκτιμάται κατά προσέγγιση η αναμενόμενη αντίδραση της ανεργίας σε μεταβολές της 

ζήτησης. Ο κανόνας αυτός, γνωστός ως νόμος του Okun (Okun, 1962), προβλέπει ότι 

απόκλιση του ρυθμού ανάπτυξης μιας οικονομίας από το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης 

κατά μια εκατοστιαία μονάδα, θα οδηγήσει σε μεταβολή της ανεργίας κατά μισή 

εκατοστιαία μονάδα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι η 

παράμετρος αυτή διαφέρει τόσο μεταξύ χωρών όσο και για την ίδια χώρα μεταξύ 

διαφορετικών χρονικών περιόδων (βλ. Boeri, Garibaldi και Moen, 2012).   

 

Στην πρόσφατη κρίση οι τιμές της παραμέτρου του Okun έχουν συζητηθεί περισσότερο 

για δύο χώρες: τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Στη Γερμανία το ποσοστό ανεργίας μετά από 

πάνω από μια δεκαετία κατά τη διάρκεια της οποίας βρισκόταν σε πολύ υψηλά 

επίπεδα άρχισε να υποχωρεί από το 2009 και βρίσκεται τώρα σε πολύ χαμηλότερα 

επίπεδα από ό,τι πριν από την κρίση (Διάγραμμα 4Α). Στις ΗΠΑ, η άνοδος του 

ποσοστού ανεργίας ήταν πολύ υψηλότερη από αυτή που αναμενόταν με δεδομένη την 

εικόνα μιας ευέλικτης και προσαρμόσιμης αγοράς εργασίας. Επιπλέον, από την έναρξη 

της ανάκαμψης δεν έχει καταγραφεί σημαντική υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας 

(Διάγραμμα 4Β). 
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Διάγραμμα 4Α: Ρυθμός ανάπτυξης και ποσοστό 

ανεργίας στη Γερμανία 

Διάγραμμα 4Β: Ρυθμός ανάπτυξης και ποσοστό ανεργίας 

στις ΗΠΑ 

 
 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Economic Outlook, Νοέμβριος 2013 

 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εξελίξεις ως προς το ποσοστό ανεργίας 

συνδέονται με τέσσερις τουλάχιστον παράγοντες: με το βάθος και τη διάρκεια της 

ύφεσης, με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, με την πολιτική αντιμετώπισης της 

κρίσης και τέλος, με τους θεσμούς στην αγορά εργασίας. 

 

Στη Γερμανία παρότι το προϊόν του 2009 μειώθηκε σημαντικά (-5,1%), το ποσοστό 

ανεργίας δεν επηρεάστηκε. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην επιδότηση 

των ωρών εργασίας (Burda and Hunt, 2011). Ουσιαστικά το κράτος επιδότησε τις 

επιχειρήσεις για να κρατήσουν τους απασχολούμενους σε αυτές. Δεύτερον, στην 

εξωστρέφεια της γερμανικής οικονομίας που συνεπάγεται ότι η εξάρτηση από την 

εγχώρια ζήτηση είναι περιορισμένη και υπάρχει διασπορά πηγών ζήτησης (Anderton 

κ.ά., 2014). Τρίτον, στη συναίνεση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης των μισθών (ECB, 2012; Blanchard κ.ά., 2013) και τέταρτον, στο 

γεγονός ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις είχαν χαμηλό λόγο χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων προς πωλήσεις (Boeri κ.ά, 2012). 

 

Για τις ΗΠΑ πάντως, οι περισσότεροι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος και η συρρίκνωση της απασχόλησης στο 

δημόσιο τομέα συνέβαλαν στην άνοδο την ανεργίας. Εντούτοις, βραχυχρόνια ο 

κυριότερος παράγοντας τόσο για την αύξηση της ανεργίας όσο και για την 
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περιορισμένη υποχώρησή της μετά το τέλος της ύφεσης είναι η ανεπαρκής εγχώρια 

ζήτηση και τα υψηλά πραγματικά επιτόκια (Lazear και Spletzer, 2013 και Mian και Sufi, 

2012).  

 

2.  Εξελίξεις στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα το 2008 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ενώ σύμφωνα με το νόμο του 

Okun αναμενόταν να αυξηθεί. Το 2009 η άνοδος της ανεργίας δεν διέφερε σημαντικά 

από αυτή που προβλεπόταν από τον κανόνα του Okun (Διάγραμμα 5).2 Η αντίδραση 

της ανεργίας μετά το 2010, δηλ. και πριν ακόμη από τη σημαντική μείωση των 

αποδοχών το 2012, και μέχρι το 2013 ήταν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από 

τον κανόνα του Okun. Η διαφορά των πρώτων ετών βλέπουμε ότι υπερκαλύφθηκε στη 

συνέχεια καθώς η αγορά εργασίας αντιδρά με υστέρηση και επομένως οι επιπτώσεις 

της ύφεσης στο ποσοστό ανεργίας αργούν να φανούν.   

 

Διάγραμμα 5: Ετήσια καταγραφείσα μεταβολή του ποσοστού ανεργίας σε εκατοστιαίες 

μονάδες στην Ελλάδα σε σύγκριση με τη μεταβολή που προβλέπεται από το νόμο του Okun  

 

Πηγές: (α) ΟΟΣΑ Economic Outlook 2012.2 και 2013.2, Πίνακας 21 και (β) ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί 

Λογαριασμοί και Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ).   

 

Στο τέλος του 2007 και τις αρχές του 2008, δηλ. πριν την εκδήλωση της κρίσης, σε 

έρευνα πεδίου για την μισθολογική και τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων που 

διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος οι επιχειρήσεις ρωτήθηκαν για τον τρόπο με τον 

οποίο θα αντιμετώπιζαν μια μη αναμενόμενη αλλά μόνιμη κάμψη της ζήτησης. 

Σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων απάντησε ότι ο πιο πιθανός τρόπος συγκράτησης 

                                                           
2
 Οι υπολογισμοί έχουν γίνει χρησιμοποιώντας ένα σταθερό συντελεστή του Okun (0,5).  
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του κόστους λειτουργίας είναι η μείωση του αριθμού ανειδίκευτων απασχολούμενων 

(με συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου) και όχι η συγκράτηση ή η μείωση των 

αποδοχών (Πίνακας 1).   

 

Πίνακας 1:Πιθανοί τρόποι μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων 
(ποσοστά επιχειρήσεων που έδωσαν τη συγκεκριμένη απάντηση) 

Τρόπος αντιμετώπισης της μείωσης της ζήτησης Ανειδίκευτοι Ειδικευμένοι 

Μείωση του αριθμού των απασχολουμένων με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου 

25,6 21,3 

Μείωση του αριθμού των απασχολουμένων με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου 

21,9 10,0 

Στασιμότητα/συγκρατημένες αυξήσεις τακτικών αποδοχών 22,1 25,4 

Προσαρμογή του χρόνου εργασίας 18,9 22,1 

Περικοπή μεταβλητών στοιχείων εργατικού κόστους (πριμ, 
επίδομα παραγωγικότητας κ.λπ.) 

10,1 17,2 

Περιορισμός άλλων στοιχείων κόστους 1,4 4,0 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (2013), Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2012-3, Μάιος 2013, σελ. 47. 

 

Μάλιστα, όταν οι επιχειρήσεις ρωτήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν 

σε μειώσεις αποδοχών παρότι αυτές ήταν απαραίτητες για να συγκρατηθεί το 

εργατικό κόστος ανέφεραν ως βασικούς λόγους τους θεσμικούς περιορισμούς κάτω 

από τους οποίους λειτουργούν. 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι ο 

τρόπος λειτουργίας της αγοράς εργασίας πριν το 2008 παρεμπόδιζε την 

προσαρμογή της σε μεταβολές των συνθηκών της ζήτησης. Προς αυτό συνηγορεί το 

γεγονός ότι οι μεταβολές στις αμοιβές δεν έλαβαν υπόψη την επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας από το 2000 και μετά (Διάγραμμα 6). Επίσης, οι 

επιχειρήσεις δεν είχαν την επιλογή να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της κλαδικής 

σύμβασης ακόμη και αν δεν είχαν συμμετάσχει στη διαπραγμάτευση για αυτήν και 

το κυριότερο ακόμη και αν δεν είχαν τη δυνατότητα, λόγω των δικών τους 

χρηματοοικονομικών δεδομένων, να ανταποκριθούν σε αυτήν.   
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Διάγραμμα 6: Ποσοστιαία σωρευτική μεταβολή μεταξύ 1995 και 2013 του κατώτατου μισθού σε 

σταθερές τιμές και της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας  

 

Σημ: Άνοδος της σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας υποδηλώνει απώλεια 
ανταγωνιστικότητας. 
Πηγές: (α) Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τους κατώτατους μισθούς 
(β) ΕΛΣΤΑΤ για το δείκτη τιμών καταναλωτή που χρησιμοποιείται στον αποπληθωρισμό 
του κατώτατου μισθού και (γ) ΕΚΤ για την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική 
ισοτιμία (αποπληθωρισμένη με βάση τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ). 

 

Επιπλέον, το φορολογικό σύστημα καθώς και τα εμπόδια στη λειτουργία των 

αγορών προϊόντων ευνοούσαν τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων και τη 

δραστηριοποίηση αυτοαπασχολούμενων (Bronchi, 2001 και Burtless, 2001). Παρότι 

οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν συχνά πηγή δυναμισμού δεν αποτελεί ένδειξη 

δυναμισμού να παραμένουν για πάντα καθηλωμένες σε μικρά μεγέθη  

 

Το γεγονός ότι υπήρξε παράλληλα με την επίσημη αγορά εργασίας και μια 

ανεπίσημη αγορά στην οποία δεν τηρούνταν οι κανόνες είναι μάλλον αποτέλεσμα 

της ύπαρξης των περιορισμών στην λειτουργία της επίσημης αγοράς εργασίας και 

όχι αιτία για την αυστηροποίηση τους. 

 

Στην Ελλάδα λίγοι νομίζω θα αμφισβητούσαν ότι η άνοδος της ανεργίας στη 

διάρκεια της κρίσης μπορεί να αποδοθεί σε ανεπάρκεια της ζήτησης. Ίσως ωστόσο 

τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα να είναι:  
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Πρώτον, μήπως η υπερβολική και μη διατηρήσιμη άνοδος της ζήτησης τα 

προηγούμενα, πριν την κρίση, χρόνια έφερε την ανεργία σε ένα σταθερό και μετά 

από το 1999 μειούμενο επίπεδο;  

 

Δεύτερον, δεδομένου του ύψους του δημόσιου χρέους υπήρχαν περιθώρια να 

τροφοδοτηθεί η ζήτηση με επεκτατική δημοσιονομική πολιτική; 

 

Τρίτον, θα μπορούσε η χώρα να οδηγηθεί σε ανάκαμψη χωρίς τις διαρθρωτικές 

αλλαγές στην αγορά εργασίας; 

 

Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι μάλλον καταφατική κυρίως επειδή η άνοδος  

της απασχόλησης πριν από την κρίση δεν ήταν διατηρήσιμη.   

 

 Η άνοδος της απασχόλησης φαίνεται να ακολουθούσε εκείνη της τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα (Διάγραμμα 7). 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ το 

διάστημα 2000-8 η συμβολή της αύξησης της απασχόλησης στο δημόσιο 

τομέα στην τόνωση της συνολικής απασχόλησης ήταν υψηλότερη από ό,τι το 

διάστημα 1993-2000. Στο διάστημα 1993-2000 ο δημόσιος τομέας συνέβαλε 

1,7 εκατοστιαίες μονάδες από τις 10 συνολικά μονάδες ανόδου της 

απασχόλησης, στο διάστημα 2000-8 συνέβαλε περίπου 4 μονάδες από τις 

περίπου 12 μονάδες.   

 Δεν σημειώθηκε στο διάστημα πριν την κρίση αξιοπρόσεκτη αναδιάρθρωση 

της οικονομίας προς πιο δυναμικούς κλάδους. Η απασχόληση αυξήθηκε 

περισσότερο σε κλάδους που σχετίζονται με το εμπόριο και τις κατασκευές 

και όχι σε εξωστρεφείς και διεθνώς εμπορεύσιμους κλάδους (Διάγραμμα 8).   

 Η Ελλάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από τα πιο χαμηλά ποσοστά 

κινητικότητας μεταξύ διαφορετικών θέσεων στην αγορά εργασίας (OECD, 

2009).   
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Διάγραμμα 7: Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης (δεξιά κλίμακα) και της τραπεζικής 

χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα μεταξύ 2002 α΄τριμ. και 2011 α’ τριμ. 
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Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού και OECD (2011). 

 

Διάγραμμα 8: Ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης μεταξύ 2000 και 2007  

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.   
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Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα όπως ετέθη παραπάνω ίσως είναι προφανής –  

δεν υπήρχαν περιθώρια για επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Βέβαια αρκετοί θα 

ισχυριστούν ότι θα έπρεπε η δημοσιονομική προσαρμογή να είναι πιο βαθμιαία. Το 

ερώτημα ενδεχομένως να έχει κάποια αξία για την επιλογή της πολιτικής που είναι 

επιθυμητό να ακολουθηθεί εφεξής. Ωστόσο, ορισμένοι (βλ. π.χ. Alesina κ.ά.) 

εκφράζουν την άποψη ότι επιλέγοντας μια πιο εμπροσθοβαρή προσαρμογή η 

εμπιστοσύνη των αγορών αποκαθίσταται ταχύτερα.   

 

Στο τρίτο ερώτημα – αν θα βγαίναμε από την κρίση χωρίς αυτές τις μεταρρυθμίσεις 

- η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι αρνητική. Είναι βέβαια σαφές ότι οι θέσεις 

εργασίας που χάθηκαν π.χ. στις κατασκευές δεν θα μπορούσαν να είχαν διασωθεί 

στον ίδιο κλάδο αν οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι. Ωστόσο, σε μια πιο ευέλικτη αγορά 

εργασίας οι πόροι μετακινούνται σε άλλους κλάδους, και είναι αυτού του είδους η 

ευελιξία, την οποία επιδιώκουν οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην αγορά 

εργασίας. 

 

3.  Οι θεσμικές αλλαγές στην ελληνική αγορά εργασίας  

 

Οι αλλαγές στην αγορά εργασίας μπορούν να διακριθούν σε εκείνες που έγιναν για 

την αντιμετώπιση των αιτιών της κρίσης καθώς και σε εκείνες που πρέπει να γίνουν 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Αποτιμώντας την εφαρμοσθείσθα 

έως τώρα πολιτική ίσως θα μπορούσε κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 

περισσότερα έγιναν ως προς το πρώτο σκέλος παρά ως προς το δεύτερο.   

 

Σε σχέση με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

κρίσης φαίνεται ότι η περιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία καθώς και 

ενδεχομένως η ανεπάρκεια του διοικητικού μηχανισμού δεν επέτρεψαν μέχρι 

πρόσφατα την ουσιαστική τόνωση της αγοράς εργασίας, μέσω ενεργητικών μέτρων 

απασχόλησης που είναι απαραίτητα προκειμένου η ανεργία να μην καταστεί 

διαρθρωτική. Η αδυναμία αυτή ωστόσο φαίνεται να διορθώνεται σταδιακά.  

 

Από τις αλλαγές που έγιναν ως για την αντιμετώπιση των αιτιών της κρίσης θα 

διέκρινα ως σημαντικότερες αυτές που μεταβάλουν τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης των μισθών και την εισαγωγή ενός νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού στον προσδιορισμό του οποίου συμμετέχουν τόσο οι κοινωνικοί εταίροι όσο 

και η κυβέρνηση. Η νέα διαδικασία προσδιορισμού του κατώτατου μισθού θα 

μπορούσε, αν οργανωθεί σωστά, να οδηγήσει στην καλλιέργεια ενός κλίματος 
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συναίνεσης μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και κυβέρνησης. Οι προϋποθέσεις της 

“σωστής οργάνωσης” περιλαμβάνουν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (βλ. μεταξύ 

άλλων Brown, 2009) την αποφυγή εκλογικών σκοπιμοτήτων, τη στενή 

παρακολούθηση με επιστημονικές έρευνες των επιπτώσεων του συγκεκριμένου 

ύψους του κατώτατου μισθού, την επιστημονική επάρκεια και ακεραιότητα των 

συμβούλων που προτείνουν το επίπεδο αυτό. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να 

εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες ανταγωνιστικότητας της χώρας λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον προσδιορισμό των μισθών. Στο Βέλγιο μια χώρα με πολύ χαμηλότερο 

ποσοστό ανεργίας από ό,τι η Ελλάδα και με πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα ένας 

από τους παράγοντες που λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό των μισθών είναι 

η άνοδος του κόστους στις ανταγωνίστριες χώρες. 

 

Επανερχόμενοι στο ζήτημα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

έχει διαπιστωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο διαπραγματεύονται εργοδότες και 

εργαζόμενοι καθώς και η ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

έχει επιπτώσεις στην ένταση της επίδρασης των διακυμάνσεων της οικονομικής 

δραστηριότητας στην αγορά εργασίας (βλ. Teague and Donaghey, 2009).   

 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το μέγεθος του συντελεστή του Okun διαφέρει και ανάλογα 

με τα χαρακτηριστικά της συλλογικής διαπραγμάτευσης (βλ. Blanchard κ.α., 2012 

και ECB, 2012). Ειδικότερα, όσο πιο συγκεντρωτική η διαπραγμάτευση τόσο πιο 

περιορισμένες οι ακραίες διακυμάνσεις στην αγορά εργασίας. Επίσης, η ύπαρξη 

συναινετικού κλίματος μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών συνδέεται με 

χαμηλότερη απόλυτη τιμή του συντελεστή του Okun. 

 

Σε μια πρόσφατη ερευνητική εργασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (βλ. 

Blanchard κ.α., 2013) φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στο 

βαθμό εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε μια οικονομία και στο 

ποσοστό ανεργίας σε αυτές. Όσο ασθενέστερη η εμπιστοσύνη, τόσο υψηλότερη η 

ανεργία. Η Ελλάδα, με βάση μετρήσεις του World Economic Forum, χαρακτηρίζεται 

από χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων (Διάγραμμα 

9). 
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Διάγραμμα 9: Δείκτης εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων  

 

Στο διάγραμμα η τιμή για κάθε χώρα αποτελεί την ποσοστιαία απόκλιση της τιμής του 
αρχικού δείκτη, όπως δημοσιεύεται από το World Economic Forum, από το μέσο όρο 
όλων των χωρών. Όσο υψηλότερη η τιμή στο διάγραμμα τόσο μεγαλύτερη η 
εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων  
Πηγή: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2013-4.   

 

Αναπαράγοντας τη συσχέτιση στην οποία καταλήγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

φαίνεται καθαρά ότι στις χώρες με υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης το μέσο 

ποσοστό ανεργίας (2000-7) είναι διαχρονικά χαμηλότερο (Διάγραμμα 10).    

 

Διάγραμμα 10: Μέσο ποσοστό ανεργίας (2000-7) και δείκτης εμπιστοσύνης 
μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 2013  

 

Βλ. σημείωση στο Διάγραμμα 9. 
Πηγές: World Economic Forum (2013), Global Competitiveness Report 2013-4 και 
OECD, Labour Market Statistics.  
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4. Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας με τρεις παρατηρήσεις, θα ανέφερα τα εξής:  

 

Πρώτον, ότι η ελληνική αγορά εργασίας είχε σημαντικά προβλήματα και πριν από 

την έναρξη της κρίσης, Δύο από τις σημαντικότερες ενδείξεις των προβλημάτων 

αυτών είναι: πρώτον, το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των νέων 

στην αγορά εργασίας και δεύτερον, η απόκλιση ανάμεσα στις μεταβολές στους 

μισθούς και στην πορεία της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.   

 

Δεύτερον, οι αιτίες για το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των νέων 

μπορούν να αναζητηθούν στις διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς εργασίας αλλά 

και της αγοράς προϊόντων.   

 

Και τρίτον, οι αγκυλώσεις στις αγορές προϊόντων ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για 

τη διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας: τη 

συγκέντρωση σε πολύ μικρές μονάδες που δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν 

οικονομίες κλίμακας.   

 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας προχώρησαν αρκετά τα τελευταία 

χρόνια και επομένως η αγορά αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί πιο εύρυθμα.  

Επιπλέον, το κόστος εργασίας έχει μειωθεί σημαντικά. Οι δύο αυτοί παράγοντες θα 

συμβάλλουν σε άνοδο των επενδύσεων με την προϋπόθεση ότι οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στην αγορά εργασίας θα συνοδευθούν από βελτίωση της λειτουργίας των 

αγορών προϊόντων και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.   

 

Ο ρυθμός ανόδου των προσλήψεων έχει αρχίσει να αυξάνεται. Σημαντικό τμήμα της 

απωλεσθείσας ανταγωνιστικότητας κόστους έχει αποκατασταθεί. Ενίσχυση των 

επενδύσεων αναμένεται και λόγω του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου κεφαλαίου 

που διαθέτει η χώρα. Επειδή σημαντικό ποσοστό των ανέργων είναι νέοι με 

δεξιότητες ο κίνδυνος να μετατραπεί η ανεργία σε διαρθρωτική είναι χαμηλότερος 

από ό,τι αν οι άνεργοι ήταν ανειδίκευτοι.   

 

Η σημασία των θεσμών σε μια αγορά εργασίας είναι σημαντική. Αυτό φαίνεται και 

από το γεγονός ότι λόγω της περιορισμένης μεταβολής των θεσμών στην αγορά 

εργασίας των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών την τελευταία δεκαετία, οι χώρες 

που καταγράφουν μετά την κρίση υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι οι ίδιες με αυτές 

που είχαν συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και στο διάστημα 2000-7. 
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Τέλος, η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μπορεί να τονωθεί. Δεν είναι 

προδικασμένο ότι πρέπει η εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωνικών εταίρων να είναι 

χαμηλή. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που η μεταβολή αυτή έχει λάβει χώρα. 
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6. Το Παρατηρητήριο για την Κρίση 

Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, της σημαντικότερης στην μεταπολεμική της 
ιστορία, αλλά και της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, η ανάγκη δημιουργίας μιας πρωτοβουλίας για την 
σοβαρή και τεκμηριωμένη καταγραφή, μελέτη και ανάλυση τόσο της ελληνικής, όσο και της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης καθίσταται επιτακτική. 

Την ανάγκη αυτή φιλοδοξεί να ικανοποίησει το Παρατηρητήριο για την Κρίση. Το Παρατηρητήριο για 
την Κρίση είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος για την Ευρωπαϊκή και Εξωτερική 
Πολιτική (ΕΛΙΑΜΕΠ) και λειτουργεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να καταστεί κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και 
διαλόγου για την ελληνική και την ευρωπαϊκή κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια 
παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων 
και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στην σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου 
διαλόγου γύρω από την κρίση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Παρατηρητήριο για την Κρίση 
οργανώνει την δράση στην βάση τριών βασικών πυλώνων: 

o Την παροχή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας του μέσου πολίτη, ο 
οποίος δεν διαθέτει ειδικές οικονομικές γνώσεις, να κατανοήσει βασικές πτυχές της κρίσης. 

o Την παροχή σοβαρής, τεκμηριωμένης και κατά το δυνατό, ευρείας, όσον αφορά την 
θεματολογία αλλά και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, πληροφόρησης για την κρίση. 

o Την παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, τόσο μέσω της δημιουργίας ενός βήματος για την 
ελεύθερη διατύπωση διαφορετικών γνωμών και προτάσεων πολικής, όσο και με την παραγωγή 
και διάθεση στην δημόσια σφαίρα νέας, πρωτογενούς έρευνας γύρω από την κρίση. 

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Κρίση είναι η εξής: 

Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου 

- Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας υ.δ., Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών [Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία] 

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

- Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών [Πολιτική 
Οικονομία] 

Βοηθός Ερευνητής & Μεταφραστής 

- Άγγελος Ζήκος, Μεταφραστής (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιονίου Παν/μίου) και κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στις Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Σπουδές (Παν/μιο Αθηνών) 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

- Μαριάνθη Αναστασάτου, Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα, Συμβούλιο Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων [Μακροοικονομικά, Οικονομική Μεγέθυνση, Ανταγωνισμός, Διεθνές 
Εμπόριο] 

- Χριστίνα Βασιλάκη, Δημοσιογράφος-ανταποκρίτρια του Παρατηρητηρίου με έδρα τις Βρυξέλλες 
[Οικονομία, Μεταναστευτική Πολιτική, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτική Απασχόλησης] 

- Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,[Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και 
Πολιτική αγοράς εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική Πολιτική] 

 

 

http://crisisobs.gr/%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1/13339-2/
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