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Σα ερευνητικά μας ερωτήματα ήταν: 

 1) Κνηλσληθέο επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

 2) Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο

 3) Νεαληθή αλεξγία θαη ιόγνη πνπ σζνύλ 

ηνπο λένπο λα  κεηαλαζηεύζνπλ

 4) Δπηπηώζεηο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε

 5) Δπηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ πγεία 

θαη ζηελ ςπρνινγία ησλ αλζξώπσλ



Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δηαθνξνπνηνύληαη κεηαμύ ησλ ρσξώλ. 

Οη ρώξεο ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο πιήηηνληαη ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό από ηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο. 

Γηαθνξνπνίεζε ππάξρεη θαη ζην εζσηεξηθό ησλ 

ρσξώλ, νη εξγάηεο θαη ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε 

πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζε ζρέζε 

κε ηα άηνκα πςειήο εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη 

αλώηεξεο ηάμεο.



Κοινωνικές επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης 

Η οικονομική κρίση προκαλεί σοβαρές 

επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, όπως:

 Μείσζε ή θαη απνπζία εηζνδήκαηνο 

 Απώιεηεο ζηελ επεκεξία, ώζεζε κεγάισλ 

ηκεκάησλ  ηνπ πιεζπζκνύ ζηε θηώρεηα

 Αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο

 Αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ 

 Αληζόηεηα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη ζηελ 

πγεία



Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στις επιχειρήσεις

 H ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, 

νη νπνίεο νθείινληαη ηόζν  ζηελ πηώζε ηεο 

δήηεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ όζν 

θαη ζηελ πίεζε γηα ρακειόηεξεο ηηκέο θαη 

κεγαιύηεξε πίζησζε.

 ηηο 1.902 αλέξρνληαη νη πησρεύζεηο από ην 

2009 θαη κεηά, ζύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο. 



Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις 

επιχειρήσεις

 ε 640 αλέξρνληαη νη εηαηξίεο πνπ δήηεζαλ λα 

ππαρζνύλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ 

Πησρεπηηθνύ Κώδηθα ην 2012.

 Από ηνλ θαηάινγν ησλ επηρεηξήζεσλ μερσξίδνπλ 

γλσζηά νλόκαηα όπσο όπσο ε SATO, ν Βσβόο, ε 

Puma, ε Σππνεθδνηηθή, ν Γινπ, ν Μαξηλόπνπινο, 

ε Αιεμ-Πάθ, ε Νενset θ.ά.



Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις 

επιχειρήσεις

 ύκθσλα κε έξεπλεο  ζεκαληηθόηεξε επίπησζε 

ηεο θξίζεο είλαη ε δπζθνιία πξόζβαζεο ζε 

πηζηώζεηο, πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην πςειό 

θόζηνο θεθαιαίνπ  δπζρεξαίλνπλ ζεκαληηθά ηε 

ρξεκαηνδόηεζή ηνπο.

 Δπίζεο  πνζνζηό ζρεδόλ 70% ησλ επηρεηξήζεσλ 

δειώλνπλ κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Παξόκνηεο 

είλαη θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα θαζαξά θέξδε, θαζώο 

71% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβιέπνπλ θάκςε 

θαζαξώλ θεξδώλ.



Νέοι και ανεργία

 Πεξίπνπ ην 30% ησλ λέσλ πηπρηνύρσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη άλεξγνη, όηαλ 

ν επξσπατθόο κέζνο όξνο είλαη ζην14%.

 Η αλεξγία ζηνπο λένπο κεηαμύ 15 θαη 24 εηώλ 

αλέξρεηαη ζην 69,8%, πνζνζηό αξθεηά 

πςειόηεξν από ηνλ επξσπατθό κέζν όξν 

(20%).

 Δθηίλαμε πνζνζηνύ αλεξγίαο (Α΄ ηξίκελν ηνπ 

2013) ζην 27,4% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Οη 

άλεξγνη μεπεξλνύλ ηνπο 1.333.000 άλδξεο θαη 

γπλαίθεο.



Νέοι και ανεργία

 ε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν ην εξγαηηθό 

δπλακηθό κεηώζεθε θαηά 6.888 άηνκα.

 Οη λένη, κέρξη 29 εηώλ, πνπ απαζρνινύληαη 

αλέξρνληαη ζηνπο 460.000, πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 

12,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ.



Αιτίες νεανικής μετανάστευσης

 Οη θαιύηεξεο πξννπηηθέο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο 

ζην εμσηεξηθό, ε αμηνθξαηία ζηνλ εξγαηηθό ρώξν, 

νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εξγαζία θαη ε απόθηεζε πεξηζζόηεξσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ.

 Γηαθζνξά θαη έιιεηςε αμηνθξαηίαο ζηε ρώξα καο. 

 Διιηπήο δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο από 

ηηο επηρεηξήζεηο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα, ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο θαη 

επελδύνπλ ζην εμσηεξηθό.



Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση

 Η ρώξα καο δελ έρεη κείλεη αιώβεηε από ηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε, αθνύ ζηηο πεξηθνπέο ησλ 
δαπαλώλ γηα ηελ παηδεία από ην 2008 έσο ζήκεξα 
-ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
νκνζπνλδηώλ- ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 4ε ζέζε 
κε ην πνζνζηό ηεο κείσζεο λα θηάλεη ην 20%.

 Γεληθά, νη κηζζνί ησλ εθπαηδεπηηθώλ έρνπλ 
«ςαιηδηζηεί» ζε 12 ρώξεο, ζε 19 έρνπλ 
«παγώζεη», ζε 9 έρνπλ πεξηθνπεί νη ζπληάμεηο θαη 
ζε 16 δηάθνξα επηδόκαηα.

 Η ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο 
κεηώζεθε θαηά 60%.

 1056 ζρνιεία έρνπλ θιείζεη κεηαμύ ησλ νπνίσλ 
851 από ηα 10.798 (7,8%) ζηελ πξσηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε θαη 205 από ηα 3.185 (6,5%) ζηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.



Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στην 

εκπαίδευση

 Σν 2010-2011 ζπληαμηνδνηήζεθαλ 17.500 

εθπαηδεπηηθνί θαη πξνζιήθζεθαλ κόλν 3.400.

 Έγηλαλ πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο από 18% έσο 

40%. 

 Μεηώζεθε ε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζώλ  θαζώο 

θαη ηα καζήκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ζρνιηθνύ 

επαγγεικαηηζκνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.



Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην υγεία των ανθρώπων

 Η νηθνλνµηθή θξίζε ζπλνδεύεηαη από θαηλόµελα όπσο ε 

αλεξγία, ε νηθνλνµηθή εμαζιίσζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε 

απνδπλάµσζε ηνπ ζπζηήµαηνο πγείαο, ε αύμεζε ηνπ 

επηπνιαζµνύ ζπγθεθξηµέλσλ αζζελεηώλ θαη ε γεληθόηεξε 

θαηάπησζε ηνπ νηθνδνµήµαηνο ηεο πγείαο ζε µηα θνηλσλία. 

 Η αλεξγία, ην ραµειό εηζόδεµα θαη ε αλέρεηα έρνπλ σο 

απνηέιεζµα ηνλ πεξηνξηζµό ησλ δαπαλώλ γηα ηελ πγεία, ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο ζεξαπείαο θαη ζπρλά ηε µε 

πξνζβαζηµόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο. 



Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην ψυχική υγεία των ανθρώπων

 Η νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη ηελ ςπρηθή πγεία όρη κόλν 
ησλ ςπρηθά αζζελώλ αιιά θαη ησλ πγηώλ αλζξώπσλ, 
γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηα δηεζλή 
βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα.

 Η θηώρεηα θαη ε αλεξγία είλαη ε δπν ζεκαληηθνί  
παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ απμάλνπλ ην πνζνζηό ηεο 
θαηάζιηςεο, ηεο θαηάρξεζεο αιθνόι θαη λαξθσηηθώλ, 
ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ θαη απηνθηνληώλ. 

 Οη επηζηήκνλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθόξδεο θαη 
ηνπ Κέηκπξηηδ θαζώο θαη ηεο ζρνιήο πγηεηλήο θαη 
ηξνπηθήο ηαηξηθήο ηνπ Λνλδίλνπ αλαθέξνπλ σο 
ραξαθηεξηζηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ηελ αδπλακία 
ησλ αλζξώπσλ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο 
ππεξεζίεο πγείαο θαη αλαγθαία θάξκαθα, ηελ κεγάιε 
αύμεζε ινηκσδώλ λόζσλ θαη ηελ γεληθόηεξε 
επηδείλσζε ηεο ςπρηθήο-λνεηηθήο πγείαο ηνπ ιανύ. 


