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ΘΕΜΑ   1ο  (κληρωθέν)  
Ανεργία και Απασχόληση και οι συνέπειές τους για την οικονομία
Α) Αίτια και πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας
Β) Η επίδραση της σημερινής κατάστασης της απασχόλησης – ανεργίας στη 
βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Γ) Η επίδραση της διοικητικής επιβολής κατώτατου μισθού στην απασχόληση 
– ανεργία 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  :   
• Η αγορά εργασίας : Ζήτηση και Προσφορά Εργασίας. Εργατικό δυναμικό 

αποτελεί  το  σύνολο  του  πληθυσμού  που  είτε  έχουν  εργασία 
(απασχολούμενοι),  είτε  δεν  απασχολούνται  (άνεργοι)  αλλά  έχουν 
δηλώσει  ότι  επιθυμούν  και  είναι  διαθέσιμοι  να  εργασθούν.  Άνεργος 
καλείται αυτός που είναι πρόθυμος, διαθέσιμος και ικανός να εργασθεί 
και δε δύναται να βρει εργασία με τους όρους και το μισθό που υπάρχει 
στην αγορά εργασίας. Ποσοστό ανεργίας = αριθμός ανέργων / εργατικό 
δυναμικό.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Α) Είδη ανεργίας,  αίτια  και  πολιτικές  αντιμετώπισης  :  Η  ανεργία  τριβής, 
προέρχεται  από  το  χρόνο  που  μεσολαβεί  από  την  αναζήτηση  άλλης 
καλύτερης εργασίας. Η διαρθρωτική ανεργία προέρχεται από τις μεταβολές 
στη  διάρθρωση  της  ζήτησης  εργασίας  και  τη  μη  προσαρμογή  της 
προσφοράς. Η ανεργία τριβής και η διαρθρωτική ανεργία διαμορφώνουν το 
φυσικό συντελεστή ανεργίας, δηλ. το ποσοστό ανεργίας που υπάρχει  στο 
επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Αντιμετωπίζονται με διαρθρωτικές πολιτικές 
που  ενισχύουν  την  ταχύτερη  προσαρμογή  της  προσφοράς  στη  ζήτηση 
εργασίας  (όπως  εξειδίκευση,  κατάρτιση,  σύνδεση  εκπαίδευσης  με  αγορά 
εργασίας,  επαγγελματικό  προσανατολισμό,  εξάλειψη  αδικαιολόγητων 
εμποδίων στην είσοδο σε ορισμένα επαγγέλματα, μείωση κατώτατου μισθού 
κ.α.) 

http://www.euretirio.com/2010/06/anergos.html


Ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση ή κυκλική ανεργία, όταν δεν είναι επαρκής η 
συνολική ζήτηση για να απορροφήσει το προϊόν που μπορεί να παράγει μία 
οικονομία, με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου παραγωγής και τη μείωση 
της  απασχόλησης.  Χρειάζονται  μέτρα  τόνωσης  της  συνολικής  ζήτησης 
(επεκτατική δημοσιονομική ή/και νομισματική πολιτική). 
Τεχνολογική  ανεργία,  η  οποία  οφείλεται  στην  απαξίωση  ορισμένων 
επαγγελμάτων,  ειδικοτήτων  και  θέσεων  εργασίας,  εξ  αιτίας  των 
τεχνολογικών  μεταβολών.  Αντιμετωπίζεται  με  διαρθρωτικές  πολιτικές  ως 
ανωτέρω. Η εποχιακή ανεργία συνδέεται με τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές 
της  ζήτησης  εργασίας.  Επίσης  :  υποαπασχόληση,  ετεροαπασχόληση,  
κρυμμένη  ανεργία,  ηθελημένη  ή  εκούσια ανεργία και αθέλητη ή 
ακούσια ανεργία, μακροχρόνια ανεργία. 
Άλλες  πολιτικές  αντιμετώπισης  της  ανεργίας  είναι  η  ριζική  επέκταση  και 
αναβάθμιση της συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων, έλεγχος της 
εισροής  και  της  νομιμότητας  απασχόλησης  των  μεταναστών, 
αναπροσαρμογή  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  κίνητρα  ανάπτυξης, 
ελαστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου εργασιακών σχέσεων.

Β) Η βιωσιμότητα  του  συστήματος  κοινωνικής  ασφάλισης,  στη  βάση  της 
σημερινής κατάστασης απασχόλησης - ανεργίας στην Ελλάδα, θα κριθεί από 
τη  σχέση  εισροών (εισφορές,  έσοδα,  πόροι)  και  εκροών (αποζημιώσεις, 
επιδόματα, συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη κ.λπ.) αυτού. 
Αναφορά στην Εθνική (βασική) σύνταξη, την οποία εγγυάται το Κράτος, και 
στο  αναλογικό  ποσό  της  σύνταξης,  το  οποίο  υπολογίζεται  βάσει  των 
συνολικών αποδοχών από όλο τον εργάσιμο βίο.  
Η ύφεση, η ανεργία, η δημογραφική γήρανση, οι μεταναστευτικές εκροές 
επιστημονικού  δυναμικού  (“brain drain”),  η  εισφοροδιαφυγή,  οι 
χαμηλότερων μισθολογικών αποδοχών θέσεις εργασίας, καθώς και η αύξηση 
των αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω ανασφάλειας και πολιτικής αστάθειας, 
μειώνουν  τον  οικονομικά  ενεργό  πληθυσμό  (αυξάνοντας  τον  μη 
οικονομικά ενεργό πληθυσμό) και συνεπώς τους πόρους του συστήματος, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις (εκροές). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη συνεχή ανάγκη των ταμείων για χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, 
γεγονός που επιβαρύνει με δαπάνες τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οδηγεί 
σε έναν φαύλο κύκλο δαπανών και ελλειμμάτων που επιτείνουν την ύφεση, 
υπονομεύοντας περαιτέρω τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. 

Γ) Η διοικητική επιβολή κατώτατου μισθού μπορεί  να έχει πολύ αρνητική 
επίδραση στην απασχόληση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και ύφεσης όπως 
η σημερινή, εάν δε λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας. Ο μισθός 
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του κόστους παραγωγής. Εάν υπάρχει 
δυσκολία  προσαρμογής  του  μισθολογικού  κόστους  στην  παραγωγικότητα 
της οικονομίας, τότε σε περιόδους μειωμένης παραγωγής και απασχόλησης, 
η ανεργία θα επιμείνει και ενδεχομένως θα αυξηθεί. 
Συνεπώς κρίνεται  αναγκαίο  να διευκολύνεται  θεσμικά  η προσαρμογή  του 
κατώτατου  μισθού  στην  πορεία  της  οικονομίας  (π.χ.  μείωση  ρυθμού 
ανάπτυξης – αντίστοιχη μεσοσταθμική μείωση του κατώτατου μισθού από το 
Κράτος). 



Χρήσιμο εδώ : Ανεργία σύμφωνα με τους κλασικούς (διάγραμμα)

Αν  ο  καθορισμός  των  αμοιβών  εργασίας  γίνεται  ελεύθερα,  χωρίς 
κυβερνητικές  ή  άλλες  παρεμβάσεις,  η  αγορά  εργασίας  θα  βρίσκεται  σε 
ισορροπία όταν επικρατεί το ύψος αμοιβών ΟΑ , στο οποίο η ζητούμενη με 
την προσφερόμενη ποσότητα εργασίας είναι ίσες μεταξύ τους. Στο επίπεδο 
αυτό θα απασχολείται ένας αριθμός ατόμων ίσος με ΑΓ. Αν υπήρχε πλήρης 
ευελιξία μισθών (και προς τα πάνω και προς τα κάτω), η αγορά εργασίας θα 
καταστάλαζε  στο  επίπεδο  αμοιβών  ΟΑ.  Εάν  όμως  λόγω κυβερνητικών  ή 
συνδικαλιστικών παρεμβάσεων, η αμοιβή της εργασίας (κατώτατος μισθός) 
έχει  διαμορφωθεί  στο επίπεδο ΟΒ, που είναι  υψηλότερο από το ΟΑ, στο 
οποίο  η  αγορά  εργασίας  θα  ήταν  σε  κατάσταση  ισορροπίας,  η  ανεργία 
(πλεονάζουσα προσφορά εργασίας) θα επιμείνει. 

Συμπέρασμα : Η διοικητική επιβολή κατώτατου μισθού μπορεί να επιδράσει 
θετικά  στην  απασχόληση,  αντιμετωπίζοντας  την  ανεργία  σε  περιόδους 
κρίσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από το  
Κράτος στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων όπως η παραγωγικότητα της 
εργασίας και της οικονομίας και ο ρυθμός ανάπτυξης.  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής EUROPE 
2020.  Στο  πλαίσιο  αυτό  η  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  της  ανεργίας 
αποτελεί  προτεραιότητα  στην  ατζέντα  τόσο  των  εθνικών  όσο  και  των 
ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών αρχών. Οι επενδύσεις στις γνώσεις 
και δεξιότητες, η διαρκής κατάρτιση των εργαζομένων, η διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των ασφαλιστικών συστημάτων καθώς και ο εκσυγχρονισμός 
του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, αποτελούν την αναγκαία 
και ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη σταδιακή έξοδο 
από τη σύγχρονη οικονομική κρίση. 


	ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

