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Επεςνηηικά Επωηήμαηα

 Τι είναι εργατικό δυναμικό, 
απαςχόλθςθ, ανεργία;

 Ποια είναι τα είδθ τθσ ανεργίασ;

 Ποια είναι θ εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ςτθν 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια;



Επγαηικό δςναμικό, Απαζσόληζη

Ανεπγία

 Το εργατικό δυναμικό μιασ χϊρασ αποτελείται από όςουσ ζχουν 

εργαςία (απαςχολοφμενοι) και εκείνουσ που δεν απαςχολοφνται 

(άνεργοι) αλλά ζχουν δθλϊςει ότι επικυμοφν και είναι διακζςιμοι 

να εργαςτοφν. 

 Ανεργία είναι θ κατάςταςθ ενόσ ατόμου, που, ενϊ είναι ικανό, 

πρόκυμο και διακζςιμο να απαςχολθκεί, δεν μπορεί να βρει 

εργαςία. Η ανεργία λοιπόν ορίηεται ωσ το πθλίκο των ανζργων 

μιασ περιοχισ προσ το ςυνολικό εργατικό δυναμικό ςε αυτιν. 

Εκφράηεται ωσ ποςοςτό επί τθσ εκατό του εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ.

 Το ποςοςτό ανεργίασ είναι ο αρικμόσ των ανζργων διαιροφμενοσ 

με το ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ.





Είδη Ανεπγίαρ

 Εποχιακθ ανεργία : Υπάρχουν εργαςίεσ οι οποίεσ 
ςυνδυάηονται με οριςμζνεσ εποχζσ του ζτουσ όπωσ ο 
τουριςμόσ, οι αγροτικζσ εργαςίεσ. Οι αντίςτοιχεσ 
επιχειριςεισ παρουςιάηουν ςυςτθματικζσ μεταβολζσ 
ςτθν παραγωγικι τουσ δραςτθριότθτα κατά τθ διάρκεια 
του ζτουσ. Αυτι θ ανεργία ονομάηεται εποχιακι. 
Χαρακτθριςτικά τθσ εποχιακισ ανεργίασ είναι ότι 
επαναλαμβάνεται κάκε χρόνο και είναι προςωρινι και 
μικρισ ςχετικά διάρκειασ.

 Τα άτομα που αςχολοφνται με αυτζσ τισ εργαςίεσ είτε 
παραμζνουν άνεργοι για μία περίοδο του χρόνου, είτε 
αλλάηουν εργαςία ανάλογα με τθν εποχι. 



 Ανεργία τριβθσ: Είναι θ ανεργία οποία οφείλεται 
ςτθν αδυναμία τθσ αγοράσ να απορροφιςει άμεςα 
ανζργουσ, παρότι υπάρχουν κενζσ κζςεισ εργαςίασ, 
για τισ οποίεσ οι άνεργοι ζχουν τα απαραίτθτα 
προςόντα και επαγγελματικι εξειδίκευςθ. Η ανεργία 
τριβισ οφείλεται ςτθν αδυναμία των εργατϊν να 
εντοπίςουν αμζςωσ τισ επιχειριςεισ με τισ κενζσ 
κζςεισ και ςτθν αδυναμία των επιχειριςεων να 
εντοπίςουν τουσ άνεργουσ εργάτεσ. Επίςθσ, μπορεί 
να οφείλεται ςτθ γεωγραφικι απόςταςθ μεταξφ τθσ 
περιοχισ όπου υπάρχει ανεργία και αυτισ όπου 
υπάρχουν κενζσ κζςεισ εργαςίασ. 



 Διαριρωτικθ ανεργία : Όταν ςε μια οικονομία υπάρχουν 
άνεργοι και κενζσ κζςεισ εργαςίασ, αλλά οι άνεργοι δεν 
μποροφν να απαςχολθκοφν ςτισ υπάρχουςεσ κενζσ κζςεισ, 
επειδι δεν υπάρχει αντιςτοιχία ανάμεςα ςτα προςόντα και τθν 
εξειδίκευςθ των ανζργων και ςε αυτά που απαιτοφνται για τθν 
κάλυψθ των κενϊν κζςεων , θ ανεργία αυτι ονομάηεται 
διαρκρωτικι. Οφείλεται ςε τεχνολογικζσ μεταβολζσ, οι οποίεσ 
δθμιουργοφν νζα επαγγζλματα και αχρθςτεφουν άλλα, και ςε 
αλλαγζσ ςτθ ηιτθςθ, π.χ μπορεί να αυξάνεται θ ηιτθςθ 
οριςμζνων προϊόντων και ταυτόχρονα μειϊνεται θ ηιτθςθ 
άλλων. 

 Για να μειωκεί αυτι θ μορφι ανεργίασ απαιτείται
επανεκπαίδευςθ των ανζργων, ϊςτε να αποκτιςουν τισ 
ειδικεφςεισ ςτισ οποίεσ υπάρχει ζλλειψθ. Διαφορετικά, θ 
διαρκρωτικι ανεργία μπορεί να είναι μεγάλθσ διάρκειασ.



 Κεϋνςιανθ ανεργία θ ανεργία λόγω ανεπαρκούσ ζθτηςησ
είναι εκείνθ που προζρχεται από τθν πτϊςθ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτισ φάςεισ τθσ κακόδου και 
τθσ φφεςθσ του οικονομικοφ κφκλου.

 Οι καταναλωτζσ ηθτοφν λιγότερα προϊόντα από αυτά που 
παράγουν οι επιχειριςεισ. Στθ ςυνζχεια οι  επιχειριςεισ 
μειϊνουν τθν παραγωγι τουσ και μειϊνουν επίςθσ το 
εργατικό τουσ δυναμικό.

 Η ανεργία αυτι ονομάηεται και κυκλικι ανεργία γιατί 
επαναλαμβάνεται, και θ διάρκειά τθσ εξαρτάται από τθ 
διάρκεια του οικονομικοφ κφκλου. Θεωρείται από τισ 
ςοβαρότερεσ μορφζσ ανεργίασ.



Εξέλιξη ηηρ Ανεπγίαρ ζηην Ελλάδα, 

2008-2013

Απαζτολούμενοι Άνεργοι

Οικονομικά 

μη ενεργοί

Ποζοζηό 

Ανεργίας

(%) 

2008 4.566.977 357.009 3.401.945 7,3

2009 4.509.732 452.465 3.345.997 9,1

2010 4.411.695 607.757 3.290.438 12,1

2011 4.138.291 832.489 3.350.325 16,7

2012 3.792.509 1.187.419 3.352.206 23,8

2013 3.621.153 1.381.088 3.318.671 27,6



 Ο προθγοφμενοσ πίνακασ μασ δείχνει ότι θ 
ανεργία μζςα ςε πζντε χρόνια από 7,3% 
ανιλκε ςτο 27,6% και ο αρικμόσ των ανζργων 
ςχεδόν τετραπλαςιάςτθκε, από 357.009 το
2008, ανιλκε ςε 1.381.088 ανζργουσ το 2013.



Εξέλιξη ηηρ Ανεπγίαρ ζηην Ελλάδα, 

1986-1989, 1992-1995, 2008-2011



Εξέλιξη ηηρ Ανεπγίαρ ζηην Ελλάδα ανά 

θύλο, 2008-2013

Ποζοζηό ανεργίας 

ανδρών (%)

Ποζοζηό ανεργίας

γσναικών (%)

2008 4,8 10,8

2009 6,5 12,8

2010 9,6 15,6

2011 14,2 20,3

2012 21,0 27,7

2013 24,6 31,6



Ποζοζηό ανεπγίαρ καηά ομάδερ 

ηλικιών ζηην Ελλάδα, 2008-2013

Έτη

15-24

Έτη

25-34

Έτη

35-44

Έτη

45-54

Έτη

55-64

Έτη

65-74

2008 19,6 % 10,2 % 5,8 % 4,0 % 3,0 % 0,8 %

2009 25,1 % 11,6 % 7,5 % 5,9 % 4,3 % 0,9 %

2010 31,9 % 16,1 % 10,1 % 8,2 % 6,1 % 1,2 %

2011 41,7 % 23,2 % 13,7 % 11,6 % 8,1 % 2,3 %

2012 55,1 % 32,7 % 20,2 % 17,6 % 12,8 % 4,9 %.

2013 64,9 % 37,7 % 24,7 % 20,9 % 16,2 % 9,6 %



ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ

Από ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο, κεηαμύ 
2008 θαη 2013, δηαπηζηώλνπκε όηη ε 
αλεξγία απνηειεί ην κεγαιύηεξν 
πξόβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 
θαη θνηλσλίαο πνπ δεκηνύξγεζε ε 
νηθνλνκηθή θξίζε. Επίζεο, 
δηαπηζηώλνπκε όηη ε αλεξγία είλαη 
ηδηαίηεξα πςειή ζηνπο λένπο θαη ζηηο 
γπλαίθεο.


