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Η ανεργία είναι όταν η προσφορά 

εργασίας υπερβαίνει τη ζήτηση. Όταν 

δηλαδή, ο αριθµός των ατόµων που 

ζητούν εργασία είναι μεγαλύτερος από 

τις κενές θέσεις εργασίας που 

προσφέρονται, µε 

συνέπεια να καταλήγουν σε χαµηλότερο 

εισόδηµα από αυτό που θα προσφερόταν 

σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης. 



Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 έγιναν σηµαντικές 
διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελληνική οικονοµία οι οποίες 
επηρέασαν σε σηµαντικό βαθµό τις εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας. Η αγορά εργασίας ορθώνεται πάνω στα 
συντρίµµια παλαιότερων µορφών απασχόλησης  και 
παραγωγής και έτσι βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος των οικονοµολόγων ήδη από το 18o αιώνα, 
όταν η µισθωτή απασχόληση κυριαρχεί στην παραγωγική 
διαδικασία και η αγορά εργασίας εµπεδώνεται ως 
κοινωνικός θεσµός. Στη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 
έγιναν σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην Ελληνική 
οικονοµία οι οποίες επηρέασαν σε σηµαντικό βαθµό τις 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

 



Παράλληλα, υπήρξαν αλλαγές του θεσµικού πλαισίου που διέπει την αγορά 

εργασίας. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο αποτελείται από τη νοµοθεσία 
προστασίας της απασχόλησης, από το σύστηµα της κοινωνικής προστασίας 
και από τις νοµοθετικές  ρυθµίσεις. Με αυτόν τον τροπο προωθήθηκε : 

 η εφαρμογή προγραµµάτων για την προώθηση της απασχόλησης 

 η δια βίου µάθηση 

 η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας 

 η ισότητα των φύλων 

 το εκπαιδευτικό επίπεδο του εργατικού δυναµικού 

 η αυξανόµενη συµµετοχή γυναικών στο εργατικό δυναµικό 

 η απασχόληση (πολλές φορές παράνοµη) µεγάλου αριθµού οικονοµικών 

µεταναστών 
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 Ο πρώτος είναι η αδυναμία του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, η προσφορά 
πτυχιούχων δεν ανταποκρίνεται στη ζήτηση της 
αγοράς με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται. 

 

 Ο δεύτερος λόγος είναι η επίμονη τάση των 
Ελλήνων να επιλέγουν τις σπουδές τους σύμφωνα 
με την κοινωνική θέση που θα αποκτήσουν 
μετέπειτα και όχι σύμφωνα με τις προοπτικές 
απασχόλησης. 

 



Τις συνέπειες της καλπάζουσας ανεργίας και της 
αβεβαιότητας για το μέλλον βιώνουν κατά κύριο λόγο 
οι νέοι μιας χώρας και τα παιδία, ως αυριανοί πολίτες. 
Η διαρκής υποβάθμιση των πτυχίων και των σπουδών 
μας σε συνδυασμό με την ασύδοτη αγορά και την τάση 
του νεοφιλελευθερισμού, καταλήγουν στην μείωση της 
εργασιακής προοπτικής για τους νέους και στην 
περιθωριοποίηση τους από το κοινωνικό σύνολο. 
Οδηγούμαστε με αυτό τον τρόπο σε ακραία φαινόμενα 
όπως την αύξηση της εγκληματικότητας, την έξαρση 
του ρατσισμού, τις αυτοκτονίες, τα ναρκωτικά. 

 



Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της ανεργίας σε έναν νέο 

που έχει διάθεση να εργαστεί, αλλά δεν του δίνεται η 

δυνατότητα, μπορεί να είναι πολύ οδυνηρές και 

καθορίστηκες για το υπόλοιπο της ζωής του. Οι πιο 

πολλοί νέοι κοπιάζουν να μορφωθούν για να πάρουν 

ένα πτυχίο, που θα τους προσφέρει καλύτερη ποιότητα 

ζωής. Όταν όμως βγαίνουν στην αγορά εργασίας 

αντιλαμβάνονται ότι ο κόπος τους δεν ανταμείβεται 

 



Οι νέοι αυτοί δεν μπορούν να απολαύσουν καμία 

επιτυχία και πρόοδο. Το πρόβλημα αυξάνεται σε 

μεγαλύτερο βαθμό όταν οι νέοι αυτοί λόγω έλλειψης 

χρημάτων, απομονώνονται κοινωνικά. Δεν έχουν την 

οικονομική άνεση να απολαμβάνουν, τα όσα 

απολαμβάνουν οι φίλοι τους, που εργάζονται. Μπορεί 

ωστόσο να αναζητήσουν κάποιες άλλες διασκεδάσεις 

με άλλους νέους, που βρίσκονται στην ίδια άσχημη 

κατάσταση. 
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Ωστόσο, παρά την αστάθεια της μακροοικονομικής 
κατάστασης, η έκθεση διαπιστώνει ότι η απασχόληση 
παρουσίασε μικρή, αλλά σταθερή αύξηση στην ΕΕ 
από τα μέσα του 2013 και μετά. Η απασχόληση 
αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, ακόμα 
και σ' εκείνα που παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά 
ανεργίας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. Η υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης 
το τρίτο τρίμηνο του 2014, σε σχέση με το 
προηγούμενο, καταγράφηκε στην Ελλάδα (+1,7%) και 
στην Πορτογαλία (+1,4%). 
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