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ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΒΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Οικονομικά CVff{!'fOi ή ερΥαΠκό δυναμικό: είναι το άθροισμα των απασχολούμενων

και των ανέργων.

Ποσοστό συμμετoVΊς: είναι ο λόγος των οικονομικά ενεργών (ή του εργατικού

δυναμικού) προς τον πληθυσμό ηλικίας 15- 64 ετών.

Επίπεδο απα!1lόληιnι" (15-64/: Το επίπεδο απασχόλησης εκφράζεται με ένα δείκτη

που μετρά το ποσοστό των απασχολουμένων, με μερική ή πλήρη απασχόληση προς

το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15-64 ετών.

Επίπεδο απασχόλησης zυναικrύν (15.64): εκφράζεται με ένα δείκτ/ που μετρά το

ποσοστό των απασχολούμενων γυναικών ηλικίας 15-64, με μερική ή πλήρη

απασχόληση προς το σύνολο του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15- 64 ετών.

Επίπεδο απαιιχόλησης (55.64): Το επίπεδο απασχόλησης εκφράζεται με ένα δείκτη

που μετρά το ποσοστό των απασχολουμένων, με μερική ή πλήρη απασχόληση προς

το σύνολο του πληf)υσμoύ ηλικίας 55-64 ετών.

Επίπεδο ανειrtίας (15.64): Το επίπεδο της ανεργίας εκφράζεται με έναν δείκτη που

μετρά το ποσοστότων ανέργωνπρος το σύνολο του πληθυσμούηλικίας 15-64 ετών.

Επiπεδο ανερΖiας νέων (J5-24): Το επίπεδο της ανεργίας εκφράζεται με έναν δείκτη

που μετρά το ποσοστό των ανέργων προς το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15-24

ετών.

Επiπεδο μαΚΡΟιΡόνιας ανrmiας: Η μακροχρόνια ανεργία εκφράζεται με δύο

τρόπους ο αριθμός των ατόμων εκτός εργασίας για ένα έτος ή και παραπάνω σε

σχέση με το σύνολο των ανέργων ή ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με

το συνολικό εργατικό δυναμικό, που είναι και το επίπεδο της μακροχρόνιας ανεργίας.



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔlAΣTAΣH Σ1ΉΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ΚΑΙ 11m' ΑΝΕΡΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η παρούσα διπλωματική εργασία σκοπό έχει να εξετάσει την κατάσταση στις

αγορές εργασίας, όσον αφορά στα επίπεδα απασχόλησης και ανεργίας, τόσο για τα

υπάρχοντα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 όσο και για τις υποψήφιες

χώρες, ένα θέμα ιδιαίτερης σημασίας- το θέμα των ανισοτήτων μεταξύ των

περιφερειών και των κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις προκλήσεις εν όψει της

αναμενόμενης διεύρυνσης. Τα παραπάνω εξετάζονται με βάση στοιχεία για την

χρονική περίοδο 1991-2001, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτά δεν ήταν

διαθέσιμα.

Η εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται διαχρονικά

η κοινοτική πολιτική για την απασχόληση, από την αφετηρία της οικονομικής και

κοινωνικής συνοχής που ανάΎεται στη Συνθήκη της Ρώμης, στη δημιουΡΎία της

Ευρωπαϊκής ΣτρατηΎικής ΎΙΟ την Απασχόληση (ΕΣΑ) στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο

Άμστερνταμ κι από εκεί στους στόχους της Λισσαβόνας και της Στοκχόλμης για τα

επίπεδα απασχόλησης μέχρι το 2010. Ακόμη, γίνεται αναφορά στην τοπική διάσταση

της Ευρωπαϊκής ΣτρατηΎικής Ύια την Απασχόληση καθώς και στην επίδραση της

διεθνούς οικονομικής κατάστασης στην εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι μεταβολές των επιπέδων απασχόλησης (του

συνόλου, ανδρών- γυναικών, νέων, μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων) και ανεργίας

(του συνόλου, ανδρών- γυναικών, νέων, μακροχρόνια ανεργία) την τελευταία

δεκαετία- σε επίπεδο κρατών- και παρουσιάζεται η κατάσταση απασχόλησης και

ανεΡΎίας το 200 Ι.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ανισοτήτων τόσο στο εσωτερικό των

κρατών σε επίπεδο περιφερειών NUTS ΠΙ, όσο και στο εσωτερικό της ΕΕ σε επίπεδο

κρατών και σε επίπεδο περιφερειών. Η ανάλυση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των

κρατών γίνεται με βάση την εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης2 και της διασποράς

των τιμών των επιπέδων απασχόλησης/ ανεργίας των περιφερειών NUTS Π για κάθε

κράτος, το χρονικό διάστημα 1991-2001. Στο εσωτερικό της ΕΕ, η ανάλυση των

ανισοτήτων μεταξύ κρατών γίνεται με την ίδια διαδικασία, ενώ μεταξύ περιφερειών

! Η ονοματολογία των εδαφικών σταηστικών μονάδων (NUTS) δημιουργήθηκε από την EurosIat με

σκοπό να παράσχει μια ενιαία, ομοιόμορφη διαίρεση των εδαφικών μονάδων για την παραΥωΥή

στατιστικών της ΕΕ

2 Ο συντελεστής διακύμανσης προκύπτει από τη διαίρεση της τυπικής απόκλισης με τη μέση τιμή

σταθμισμένου μέσου όρου (σταθμισμένος μέσος όρος του ποσοστού απασχόλησηςl ανεργίας σε μια

χώρα)
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Εισαγoryή

επιχεφείται ένα είδος ταξινόμησης των περιφερειών συσχετίζοντας τη μεταβολή του

επιπέδου απασχόλησης! ανεργίας κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 1991-2001

με το επίπεδο απασχόλησης/ ανεργ(ας την αρχική χρονιά 1991.

Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει την ίδια ανάλυση με το δεύτερο με τη διαφορά ότι

αναφέρεται στις μεταβοUς και τα επίπεδα απασχόλησης! ανεργίας των υποψήφιων

χωρών. Για τα υποψήφια κράτη η ανάλυση γίνεται για μικρότερο χρονικό δα/στ/μα

λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων.

Το πέμπτο κεφάλαιο αναλύει- όπως και το τρίτο- τις ανισότητες μεταξύ των

περιφερειών NUTS 11, αλλά για κάθε υποψήφιο κράτος, με την ίδια μεθοδολογία. Να

αναφέρουμε, όμως, ότι έχει χρησιμοποιηθεί και ανάλυση ανισοτήτων σε επίπεδο

περιφερειών NUTS ΠΙ, για κάποια υποψήφια κράτη που δεν υποδιαιρούνται σε

περιφέρειες NUTS ΙΙ, για να δοθεί μια σχετική εικόνα για τις ανισότητες στο

εσωτερικό τους.

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο σκοπό έχει να εξετάσει τις επιπτώσεις της

επερχόμενης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επίπεδα απασχόλησης και

ανεjJΎίας καθώς και στις ανισότητες αυτών μεταξύ των περιφερειών. Ακόμη,

αναφέρεται στην κινητικότητα και τη μετανάστευση του εjJΎαΤΙKoύ δυναμικού στις

νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας, καθώς επ(σης προσεγγιζει την ΈΝVOα/ της

συνοχής, την πολιτική της και τον αντίκτυπο της διεύρυνσηςσε αυτή.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι στο Παράρτημα παρατίθενται τα πρωτογενή στοιχεία

της βάσης στατιστικώνδεδομένων Eurostat (New Cronos) στα οποία βασίστηκε όλη

η ανάλυση των ανισοτήτων.
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Η ΕΥΡΩΠΑ!ΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ lΉΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣ ANEPΓlAΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1.1 Εισαγωγή

1.1.1 Ηαπασχόληση σήμερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι μια από τις σημαντικότερες οικονομίες στον

κόσμο. Εξακολουθεί όμως να αντψετωπίζει σημαντικά προβλήματα:

• Πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη δεν έχουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη

ζωή. 16.5 εκατομμύρια άνθρωποι- ένας στους δέκα του συνόλου του εργατικού

δυναμικού- ψάχνουν για δουλειά χωρίς αποτέλεσμα.

• Πάνω από τους μισούς ανέργους βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση πάνω

από ένα χρόνο, εκ των οποίων το ένα τρίτο πάνω από δύο χρόνια. Το γεγονός αυτό

συνεπάγεται την μείωση της απασχολησιμότητας του ατόμου, καθώς επίσης,

συμβάλλει στο πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού.

• Η ανεργία «πλήπευ~ ιδιαιτέρως τους κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται ήδη

σε μειονεκτική θέση όταν βγαίνουν στον ανταγωνισμό της αγοράς εργασίας τους

νέους, τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες ή τις εθνικές

μειονότητες.

• Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες οι γυναίκες έχουν εισβάλλει δυναμικά

στην αγορά εργασίας, οι άνδρες είναι αυτοί που συνεχίζουν να υπερισχύουν σε αυτή:

τα επίπεδα ανεργίας των γυναικών είναι γενικώς υψηλότερα, τα επίπεδα

απασχόλησης χαμηλότερα κα... επιπλέον, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διακρίσεις όσον

αφορά στους μισθούς και τις προοπτικές για καριέρα.

Η ανεργία έχει υψηλό κοινωνικό κόστος τόσο για το άτομο όσο και για την

κοινωνία. Η κατάσταση της απασχόλησης στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει μια χαμένη

ευκαιρία για ανάπτυξη και ένα φράγμα στη μελλοντική ευημερία. Είναι ανάγκη να

αξιοποιηθούν πιο διεξοδικά κάποια βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής δυναμικής για

ανάπτυξη: οι δυνατότητες και η προθυμία των ευρωπαίων πολιτών να εργαστούν.
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Κεφ. Ι: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής'Ενωσης για την Απασχόληση

1.1.2 Ο, αιτίες π/ς σημερ,νιίς κατάστασης

Η απασχόληση στην Ευρώπη σήμερα ως έχει είναι απόρροια δύο βασικών λόγων.

Ο πρώτος λόγος είναι η ανικανότ/τα χειρισμού μακροοικονομικών σοκ. Η ανεργία

έχει αυξηθεί τα τελευταία 25 χρόνια εξαιτίας των δύο μεγάλων αυξήσεων που υπέστη

η τιμή του πετρελαίου (τη δεκαετία του 1970 και του 1980) και της διαταραχής του

νομίσματος στις αρχές της δεκαετίας του '90. Η Ευρώπη δεν μπόρεσε να αποφύγει

την απώλεια θέσεων εργασίας που προέκυψε, αλλά ούτε διέθετε συντονισμένη

οικονομική πολιτική που να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη και την σταθερότητα. Η

απάντηση σε αυτά τα μακροοικονομικά θέματα ήρθε με την Οικονομική και

Νομισματική Ένωση, που στόχο έχει τη σύγκλιση και το συντονισμό στην

οικονομική πολιτική. Η Ευρώπη σύντομα θα επωφεληθεί από τα ίδια πλεονεκτήματα,

τ/ν Ενιαία Αγορά και το Ενιαίο Νόμισμα, που έκανε την αμερικάνικη οικονομία από

τις παραγωγικότερες παγκοσμίως.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ανικανότητα να χειριστεί τ/ν διαρθρωτική αλλαγή των

αγορών εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτικές της αγοράς εργασίας και τα

συστήματα κοινωνικής προστασίας λειτουργούν μπορεί να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό

πώς η ανεργία μετατρέπεται σε μακροχρόνια ανεργία.

Υπάρχει ένα καλό σύστημα επιδότησης κατά τη διάρκεια της ανεργίας ενός

ατόμου. Αα/ δεν υπάρχει άμεση επανένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας με

αποτέλεσμα να παραμένει μακροχρόνια άνεργο. Δεν παρέχονται οι δυνατότητες για

μάθηση νέων ειδικοτήτων των ανέργων.

Η Ευρώπη δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, αλλά όχι αρκετές. Υπάρχει προοπτική

δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, ειδικά στις

νεοεμφανιζόμενες ειδικότητες. Αλ'λά πολλοί άνεργοι, λόγω χαμηλού ή ξεπερασμένου

επιπέδου γνώσεων ή δεξιοτήτων, αδυνατούν να επανδρώσουν τις θέσεις αυτές.

Παράλληλα, η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και τεχνοτροπιών γίνεται αργά με

αποτέλεσμα τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι άνεργοι να μην έχουν τη δυνατότητα να

ανανεώσουν και να αναπτύξουν τις ικανότηΤΕς τους.

Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης

που στόχος της είναι να υποστηρίξει τα Κράτη. Μέλη και τους Κοινωνικούς Εταίρους

στ/ν προσπάθειά τους να εκσυγχρονιστούν. Εντωμεταξύ αυτή την περίοδο το

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρει στις πολιτικές των Κρατών· Μελών

συγχΡηματοδοτώντας προγράμματα κατάρτισης.
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Η ΕΥΡΩΠΛϊΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣΛΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓιΑΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΑ ΡιΖΟΠΟΥΛΟΥ

1.2 Η Κοινοτική Πολιτική για την Απασχόληση

1.2.1 Ιστορική αναδρομή

1.2.1.1 ΗΣυνθήκη της Ρώμης και ωυ Μάαστριχ

Η αφετηρία της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ανάγεται στη Συνθήκη της

Ρώμης, στο προοίμιο της οποίας γίνεται αναφορά στη μείωση των αναπτυξιακών

διαφορών μεταξύ των περιφερειών, που υπήρξε από τότε στόχος της Ευρωπαϊκής

Οικονομικής Κοινότητας. Επίσης, οι βασικοί μακροοικονομικοί σκοποί της ΕΕ

αναφέρονται στην ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας, στη σταθερότητα και

αειφορία της ανάπτυξης, στη διατήρηση της απασχόλησης σε υψηλό επίπεδα, την

εξασφάλιση της κοινωνικής ισορροπίας, καθώς και στο υψηλό βιοηκό επίπεδο. Για

την επίτευξη των στόχων αυτών στο·εν l.όγω προοίμιο προβλεπόταν η δημιουργία του

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την προώθηση της απασχόλησης και τη

στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων εντός του κοινοηκού χώρου καθώς και

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).

Μετά τη συνθήκη της Ρώμης (1957) όπου υπογράφτηκαν από τους Έξι (Βέλγιο,

Γαλλία, Γερμανία, lταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) οι Συνθήκες για την ίδρυση

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ), οι οποίες αναφέρονται πλέον ως Συνθήκες τ/ς

Ρώμης. ακολουθεί η συνθήκη του Μάαστριχ. Η συνθήκη του Μάαστριχ τροποποίησε

τις αρχικές Συνθήκες της δεκαετίας του '50 για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων. Επιπλέον, συγκέντρωσε σε μία Συνθήκη, τη συνθήκη για τηΡ

Ευρωπα"ίκήΈνωση, το σύνολο των διατάξεων των εν l.όγω Συνθηκών καθώς και νέα

στοιχεία που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και τη συνεργασία στον τομέα

της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή

Ένωση βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουνδιαφορεηκούςκανόνες

και διαδικασίες, και ένα κοινό πλαίσιο. Η διάρθρωση αυτή διατηρήθηκεστη συνθήκη

του Άμστερνταμ.(ΕΕπ, 2000)
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Κεφ. 1: Η πολιτική της ΕυρωπαϊκιιςΈνωσης για την Απασχόληση

1.2.1.2 Πράσινη και Λευκή Βίβλος

Στις αρχές του J993 η δημιουργία της Πράσινης Βίβλου, COM(93) 551 τελικό,)tα

την κοινωνική πολιτική στόχο έχει να εγείρει πολυάριθμα ερωτήματα που συνδέονται

με το μέλλον της κοινωνικής πολιτικής στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πηγή:

www.europa.eu.int/scadplus)

Μερικά από αυτά τα ερωτήματα ήταν: τα κοιιιά προβλήματα προτεραιότητας στα

κράτη μέλη, η βελτίωση της κατάστασης της απασχόλησης, 11 επιτάχυνση της

εξέλιξης προς ένα σύστημα παραγωγής βασισμένο στην ποιότητα, 11 ανάπτυξη των

ανθρώπινων πόρων και τα συνοδευτικά μέτρα ενός συστήματος παραγωγής

βασισμένου στην ποιότητα, 11 ενθάρρυνση της αλληλεγγύης και της ένταξης και 11

σύγκλιση της κοινωνικής πολιτικής, 11 καταπολέμηση της φτώχειας και του

αποκλεισμού (11 πρόληψη και η αναπροσαρμογή, οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι για

τους νέους, ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των ηλικιωμένων ατόμων, 11 ισότητα

ευκαιριών για τους μετανάστες, 11 ένταξη ορισμένων ειδικών κοινωνικών ομάδων), 11

ενιαία αγορά και η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, 11 προώθηση της ισότητας

ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία υπό μεταλλαγή,

11 ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, 11 οικονομική και κοινωνική συνοχή και ο

ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμβάλουν στη συζήτηση και να

εξετάσουν τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται για το μέλλον. Η

Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις αντιδράσεις στο Πράσινο Βιβλίο κατά την

προετοιμασία ενός Λευκού Βιβλίου.

Τον Μάιο του 1993 η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για την απασχόληση και το

Δεκέμβριο του 1993 εκδίδει τη Λευκή Βίβλο ιια «την ανάπτυξη, την

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση». Τη στρατηγική αυτή εγκρίνει το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο των Βρυξελλών το Δεκέμβριο του 1993. Η οικονομική πολιτική οφείλει

να παραμένει προσανατολισμένη μακροπρόθεσμα στη δημιουργία θέσεων

απασχόλησης τόσο με την προώθηση μιας διαδικασίας ανάπτυξης που να δημιουργεί

θέσεις απασχόλησης, ενθαρρύνοντας δραστήρια πολιτική για την αγορά εργασίας όσο

και με τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας κυρίως για τους νέους. Η

Επιτροπή θα προετοιμάσει στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 1994, σε στενή

διαβούλευση με τα κράτη μέλη, ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο Ένωσης και κρατών

μελών. Το σχέδιο αυτό θα προορίζεται να αναστρέψει βραχυπρόθεσμα την τάση της

- 6 -



Η ΕγΡΩΠΑϊΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΑΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ANEPΓlAΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΑ ΡιΖΟΠΟΥΛΟΥ

ανεργίας και θα προταθεί προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη

συνεδρίασή του στο Έσσεν το Δεκέμβριο του 1994. (Πηγή: www.europa.eu.int)

1.2.1.3 Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια στο Έσσεν, τη Μαδρίτη και το Δουβλίνο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Έσσεν καταστρώνει το πρώτο σχέδιο δράσης

εντοπίζοντας πέντε τομείς προτεραιότητας για την πραγματοποίηση ενεργειών στην

αγορά εργασίας. Οι τομείς αυτοί είναι: η αύξηση των επενδύσεων στην

επαγγελματική κατάρτιση, η αύξηση της έντασης θέσεων εργασίας της ανάπτυξης, η

μείωση του έμμεσου κόστους της εργασίας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας της

πολιτικής αγοράς εργασίας και η λήψη μέτρων υπέρ των ομάδων που απειλούνται με

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Επιτυχημένα Συμβούλια, στη συνέχεια, λαμβάνουν χώρα στη Μαδρίτη το 1995 και

στο Δουβλίνο το Ι 996, με σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής της απασχόλησης

και την έγκριση συμπληρωματικών συστάσεων, επανεξετάζοντας και εμπλουτίζοντας

τους πέντε τομείς του Έσσεν. (EC, 1999)

1.1.1ΗΕυρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

1.2.2.1 Το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο στο Άμστερνταμ

Η Νέα Στρατηγική για την Απασχόληση στο Άμστερνταμ τον Ιούνιο του 1997

ανακηρύσσει την απασχόληση ως «κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημφ>. Η Ευρωπαϊκή

Στρατηγική για την Απασχόληση, καθορισμένη πια από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ,

καλεί τα Κράτη- Μέλη να συντονίσουν τις πολιτικές απασχόλησης γύρω από

τέσσερις κοινούς κατευθυντήριους πυλώνες, με διάφανους και συγκεκριμένους

στόχους. Οι βασικοί στόχοι που έχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση

είναι: η επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης στην οικονομία και για όλες τις

κοινωνικές ομάδες, η προώθηση της αειφορικής απασχολησιμότητας και της

δημιουργίας θέσεων εργασίας αντί για την παθητική μάχη έναντι της ανεργίας.

Σημαντικό είναι να ευνοηθεί μια νέα προσέγγιση ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να

αντεπεξέλθουν σε πιθανές οικονομικές ανακατατάξεις, παρέχοντας ασφάλεια και

προσαρμοστικότητα καθώς και δικαίωμα στη δια βίου μάθηση για τους
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Κεφ. 1: Η πολιτική της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για την Απασχόληση

απασχολούμενους. Τέλος, βασικός στόχος είναι η παροχή ίσων ευκαιριών για όλους

να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. (EC, 1999)

1.2.2.2 ΗΔιαδικασία του Λουξεμβούργου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο το Νοέμβριο του 1997 εξέτασε τις

καλύτερες εθνικές στρατηγικές στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας και

έθεσε τις καλύτερες βάσεις για τη μελλοντική δράση της Κοινότητας σε θέματα

απασχόλησης. Η ονομαζόμενη διαδικασία του Λουξεμβούργου εκφράστηκε με την

ανάπτυξη του συντονισμού των πολιτικών για την απασχόληση των κρατών μελών

στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών και των εθνικών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ).

Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στους τέσσερις πυλώνες της ευρωπαϊκής

στρατηγικής για την απασχόληση, οι οποίοι είναι:

• Απασχολησιμόπιτα. Εξασφαλίζεται ότι παρέχονται στους ανέργους οι σωστές

δεξιότητες για να επιστρέψουν στην εργασία και προωθείται αγορά εργασίας

ανοιχτή σε όλους. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει δύο βασικά μηνύματα της όλης

στρατηγικής, δηλαδή την προληπτική προσέγγιση για την καταπολέμηση της

ανεργίας και την ενεργοποίηση: τον προσανατολισμό των πολιτικών προς την

υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής.

• Επιχειρημαπκή δρασπιριόπιτα. Διευκολύνεται η ένταξη και η λειτουργία

της επιχείρησης και η πρόσληψη εργαζομένων σε αυτή. Οι κατευθυντήριες γραμμές

για τον συγκεκριμένο πυλώνα έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη

ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας, να αξιοποιήσουν τις

νέες ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων εργασίας και να καταστήσουν το φορολογικό

σύστημα mo φιλικό προς αυτή.

• ΠpoσαρμOUΠKόΠIτα. Η παγκοσμιοποίηση και οι ταχείες τεχνολογικές

εξελίξεις συνεπάγονται ότι οι εργαζόμενοι και η οργάνωση της εργασίας πρέπει να

παρουσιάζουν επαρκή ευελιξία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχείς

διαρθρωτικές αλλαγές. Οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει του πυλώνα αυτού

προωθούν τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης της εργασίας και υποστηρίζουν την

προσαρμοστικότητα στις επιχειρήσεις. Επίσης, τονίζουν την ευθύνη των

κοινωνικών εταίρων όσον αφορά στην εφαρμογή της στρατηγικής.

• Ίσες ευκαιρίες. Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα ποσοστά

απασχόλησης στην ΕΕ είναι χαμηλότερα από τις ΗΠΑ είναι ότι πολύ λιγότερες
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γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Ο πυλώνας αυτός στόχο έχει την

εξεύρεση τρόπων που θα δώσουν τη δυνατότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις

γυναίκες να εργάζονται με ίσες ευκαιρίες και ίσες ευθύνες. Οι κατευθυντήριες

γραμμές συνηγορούν υπέρ της προσέγγισης που ενσωματώνει τη διάσταση του

φύλου στη χάραξη πολιτικής, υπέρ της αντιμετώπισηςτου χάσματος των φύλων και

της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Επίσης

συμπεριλαμβάνουνμέτρα που διευκολύνουντην επιστροφήστην αγορά εργασίας.

Η μεταφορά αυτών των κατευθυντ/ριων γραμμών στις εθνικές πολιτικές

πραγματοποιείταιμέσω των εθνικών σχεδίων δράσης (ΕΣΔ) που επεξεργάζονταιτα

κράτη μέλη και τα οποία υποβάλλονται κατόπιν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο

Συμβούλιο για εξέταση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των εθνικών σχεδίων

δράσης καταγράφονται στην επί,σrα έκθεση για την απασχόληση. Η Επιτροπή

παρουσιάζειεπίσης νέα πρόταση αναθεώρησηςτων κατευθυντήριωνγραμμών για το

επόμενο έτος. Το Συμβούλιο βάσει των συμπερασμάτωντων αρχηγών των κρατών

και κυβερνήσεων, εγκρίνει επισήμως τις αναθεωρημένεςκατευθυVΤΉριεςΊραμμές

για την απασχόληση για το επόμενο έτος. Επίσης, ενδέχεται το Συμβούλιο να

αποφασίσει, με ειδική πλειοψηφία, να εκδώσει συστάσεις ειδικά για κάθε χώρα

ύστερα από πρόταση της Επιτροπής. (EC, 1999)

1.2.2.3 Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Βιέννης και του CardifJ

Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιέννης (11· 12 Δεκεμβρίου

1998) οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών ζήτησαν περισσότερη συνέργια των

κατιωθυντήριων γραμμών για την απασχόληση και των γενικών προσανατολισμών

των οικονομικών πολιτικών. Σύμφωνα με το Ευρωπα'ίκό Συμβούλιο, η πολιτική της

απασχόλησης πρέπει να εντάσσεται σε μια συνολική προσέγγιση, η οποία να

περιλαμβάνει μακροοικονομικές πολιτικές με άξονες την ανάπτυξη και τη

σταθερότητα, οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της

ανταγωνιστικότητας και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, οι oπoίες~

όπως έχει ήδη αναφερθεί- στόχο έχουν τη βελτίωση της ικανότητας της

ιΞΠ'α'()1'λμαrικής ένταξης, τ/ς δυνατότητας προσαρμογής, της ισότητας των ευκαιριών

και του επιχειρηματικού πνεύματος. (Πηγή: www.europa.eu.intJscadplus)
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Στη σύνοδο κορυφής του Cardiff οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεωντόνισαν τη

σημασία μιας ενισχυμένης και βιώσιμης ανάπτυξης για την προώθηση της

δημιουργίας θέσεων εργασίας. Κατά συνέπεια, για να επωφεληθούν από τις

ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη αποφάσισαν την εφαρμογή ενός βελτιωμένου

μακροοικονομικού διαλόγου, ο οποίος θα περιέχει οικονομικές μεταρρυθμίσεις σε

συνεργασία με τη συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση. Με βάση ης

εκθέσεις Cardiff Ι και Cardiff 11 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που βασίζονται στις

εισηγήσεις των κρατών μελών και στις σε βάθος εργασίες της επιτροπής οικονομικής

πολιτικής καθώς και της οριζόντιας ομάδας «εσωτερική αγoρά~~, το Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο τόνισε τη σημασία της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη

βελτίωση του ανταγωνισμού και της λειτουργίας των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και

κεφαλαίων. Ο ζητούμενος στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός των περιττών

ρυθμίσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μειωθούν όσο το

δυνατόν περισσότερο τα βάρη σης μικρές επιχειρήσεις μεγάλης έντασης εργατικού

δυναμικού και να διευκολυνθεί η δημιουργία επιχειρήσεων. (EC, 1999)

1.2.2.4 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κολωνία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κολωνία τον Ιούνιο του 1999 παγιώνει την

ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και θέτει τις βάσεις για μια κοινοτική

πολιτική για την απασχόληση που συνεκτιμά το σύνολο των οικονομικών

παραγόντων που επηρεάζουν την κατάσταση στην απασχόληση. Έτσι, κατά τη

διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Κολωνία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων

αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των τομέων που άπτονται της μακροοικονομικής

πολιτικής τονίζοντας ωστόσο την αμοιβαία επιρροή των αποφάσεων που

λαμβάνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο. Ο κύριος στόχος του Ευρωπω·κού

Συμφώνου για την Απασχόληση, γνωστού ως «διαδικασία της Κολωνίας», είναι να

ευνοήσει τον καλύτερο διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων τους οποίους

αφορά η μακροοικονομική πολιτική και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους για να

έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και για να ευνοηθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας.

(EC, 1999)

Το Σύμφωνο τονίζει την ανάγκη της ισόρροπης κατανομής των μακροοικονομικών

πολιτικών μέσω:
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• μιας οικονομικής πολιτικής η οποία αφενός οφείλει να ακολουθεί τις αρχές

του συμφώνου σταθερότητας και αφετέρου να αναδιαρθρώσει τους δημόσιους

προϋπολογισμούς ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις και οι ανταγωνιστικές θέσεις

απασχόλησης

• μιας ελεγχόμενης εξέλιξης των μισθών με αυξήσεις οι οποίες συνδέονται με

τα κέρδη από την παραγωγικότητα

• μιας νομισματικής πολιτικής με στόχο τη σταθερότητα των τιμών.

Πρέπει να θεμελιωθεί ένας μακροοικονομικός διάλογος μεταξύ των κοινωνικών

εταίρων και των φορέων λήψης αποφάσεων όσον αφορά δημοσιονομικά και

νομισματικά θέματα στους οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της

κατανομής των μακροοικονομικών πολιτικών. Ο διάλογος αυτός πρέπει να σέβεται

την ανεξαρτησία και την αυτονομία όλων των αρμοδίων για τις μισθολογικές

διαπραγματεύσεις και για τη νομισματική, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Απασχόληση ενσωματώνει σε μια συνολική

αντίληψη ό'λn τα μέτρα της Ένωσης που 'λnμβάνoνται στον τομέα της απασχόλησης.

(Πηγή: www.europa.eu.intJscadplus)

1.2.2.5 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι στις Ι Ο και 1I Δεκεμβρίου 1999 οι

αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την βελτίωση

της οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται σε υγιή

οικονομικά στοιχεία (χαμηλός πληθωρισμός, ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις,

βελτίωση της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

και επέμεινε στη σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών

πολιτικών, των πολιτικών για την απασχόληση και των διαρθρωτικών πολιτικών ώστε

να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου

νομίσματος. Υπέδειξε ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματική εφαρμογή

και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την παρακολούθηση της εφαρμογής των

πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε την ενίσχυση της συμμετοχής των

κοινωνικών εταίρων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση των
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κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση. Τόνισε, επίσης, την πρόοδο που

σημειώθηκε στον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση δεικτών επιδόσεων στον τομέα

της απασχόλησης και κάλεσε τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Τέλος,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέστησε στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των

μεταρρυθμίσεών τους στην αγορά εργασίας, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα

εθνικά συστήματα δράσης τους στα συστήματα φορολογίας και παροχών, στην

απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, στην οργάνωση της εργασίας, στηρ

εκπαίδευση και στη δια βίου κατάρτιση και στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ

γυναικών και ανδρών. (EC, 1999)

1.2.2.5 Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα

Το έιcταιcτo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβόνα (Μάρτιος 2000) θέτει μια νέα

στρατηγική βασισμένη στο να καταστεί η Ευρωπα'ίκή Ένωση «η πιο ανταγωνισπκή

και δυναμική οικονομία στον κόσμο, οικονομία βασισμένη συι γνώση, με βιώσιμη

οικονομικιί ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες Οέσεις εργασίας και

μεγαλύτερη κοινωνικιί συνοχψ). Ο πυρήνας της νέας αυτής στρατηγικής είναι να

επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση. Η οικονομική πολιτική, η κοινωνική και η πολιτική

της απασχόλησης πρέπει να συντονιστούν ώστε να καταστήσουν πραγματοποιήσιμο

το στόχο αυτό έως το 2010. Έτσι, έως το 2010 πρέπει το ποσοστό απασχόλησης για

το σύνολο της Ευρωπα'ίκής Ένωσης να φτάσει το 70% (από 63% το 2000), ενώ το

ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες να ξεπεράσει το 60% (από 54% το 2000).

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των φιλόδοξων αυτών στόχων

για την Ευρώπη είναι ο εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, οι

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η κατάλληλη προετοιμασία για τη μετάβαση στην

οικονομία και την κοινωνία της γνώσης και η διατήρηση υγιών οικονομικών

προοπτικών και ευνοϊκών προβλέψεων για την οικονομική μεγέθυνση. Υιοθετώντας

τις νέες τεχνολογίες και τη γνώση επιτυγχάνεται η δημιουργία «περισσότερων και

καλύτερων θέσεων εργασίαρ}. Προωθώντας την εργασία, εξασφαλίζοντας βιώσιμα

συνταξιοδοτικά συστήματα-ενώ ο ευρωπαϊκός πληθυσμός χαρακτηρίζεται ως

«γηράσκωρ}}- και εξασφαλίζοντας κοινωνική σταθερότητα προωθείται η κοινωνική

ολοκλήρωση. Ακόμη, η ανάπτυξη των πανευρωπαικων αγορών εργασίας,

καταργώντας τους φραγμούς στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και

προωθώντας τη δια βίου κατάρτιση για όλους τους εργαζομένους, καταστεί τις

- 12 -



Η ΕγΡΩΩΑϊκι-1 ΔΙΑΣΤΑΣΙ-! ΙΉΣ AJιΑΣΧΟΛJ-ΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΉΣ ΑΝΕΡΓιΛΣ ΚΩΝΣΊΆΝΤJΝΑ PJZOnOYAOY

Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας ανοικτές σε- και προσβάσιμες από- όλους. Η

στρατηγική της Λισσαβόνας, ακόμη, καθόρισε ένα νέο εργαλείο για την υλοποίησή

της ενίσχυσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων: την ανοικτή μέθοδο

συντονισμού. Ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στους τομείς που εφαρμόζεται πλήρως η

αρχή της εmκουρικότητας, η στρατηγική της Λισσαβόνας παρέχει το πλαίσιο δράσης

για την ενεργό συμμετοχή όλων των επιπέδων και όλων των συντελεστών, σε

εθελοντική βάση. Προτείνει μία προσέγγιση όχι με όρους μέσων αλλά με όρους

στόχων προς επίτευξη και βασίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο χρονοδιάγραμμα που

επιτρέπει τη μέτρηση της προόδου και την κατάρτιση των δεικτών παρακολούθησης

των αποτελεσμάτων. Εφαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε πολυάριθμους τομείς που

ενδιαφέρουν τους κοινωνικούς εταίρους: απασχόληση, κοινωνική ενσωμάτωση,

συντάξεις και στο προσεχές μέλλον στην επαγγελματική κατάρτιση. (ΕΕπ, 2002β)

1.2.2.6 Συμπληρωματικέςδιατάξεις στη Στρατηγική της Λισσαβόνας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο π/ς Νίκαιας, το Δεκέμβριο του 2000, εισήγαγε το

ζήτημα της ποιότητας, θεωρώντας το βασικό στοιχείο της ατζέντας κοινωνικής

πολιτικής, και ιδίως το ζήτημα της ποιότητας στην εργασία ως σημαντικό στόχο της

ΕΣΑ Τόνισε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του ζητήματος Της ποιότητας, όσον αφορά

τα χαραΙCΤΗρισΤΙKά των θέσεων εργασίας, αλλά και το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς

εργασίας, και υπογράμμισε ότι πρέπει να προωθηθεί μέσω ενεργειών σε όλους τους

άξονες. (ΕΕπ, 2002α)

Το Μάρτιο του 2001, το Συμβούλιο στη Στοκχό1μη ι:πικuρώνoντας τη δέσμευση

της ΕΕ και των κρατών μελών για τους στόχους της Λισσαβόνας για πλήρη

απασχόληση, οικονομία της γνώσης, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή καθορίζει

ενδιάμεσους στόχους για το ποσοστό απασχόλησης κατά 67% συνολικά και κατά

57%)1α 10 ποσοστό απασχόλησηςγυναικών 57% μέχρι το 2005, καθώς και το στόχο

επίτευξης του ποσοστού απασχόλησης 50% για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης

ηλικίας (ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών). (EC, 2002)
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Πίνακας 1.1: Στόχοι για τα ποσοστά απαnχόλησης μέχρι το 2005 και το 2010

Πηγή: (EC. 2002)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμπουργκ (Gotehorg) Ιούνιο του 2001

συμπλήρωσε την προαναφερόμενη πολιτική δέσμευση με μια βιώσιμη στρατηγική

ανάπrυξης και προσέθεσε τη διάσταση του περιβάλλοντος στη στρατηγική της

Λισσαβόνας, αναγνωρίζοντας τη σύνδεση μεταξύ του περιβάλλοντος, της

οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης. (ΕΕπ, 2001α)

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λακεν: το Δεκέμβριο του 2001, ένας νέος

εγκάρσιος στόχος εισάγεται για την ποιότητα της απασχόλησης, μετά την έντονη

πολιτική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις διάφορες διαστάσεις της ποιότητας

στην εργασία, η οποία κορυφώθηκε με την έγκριση μιας σεψάς δεικτών. Ακόμη, στο

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάκεν οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι υπογραμμίζουν

την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της BαρκελιύVΗς το Μό.ρπο του 2002 προσδιόρισε ης

«ενεργές πολιτικές για την πλήρη απασχόληση: περισσότερες και καλύτερες θέσεις

εργασίαρ) μεταξύ των τριών τομέων που απαιτούσαν ιδιαίτερη ώθηση. Τόνισε ότι η

πλήρης απασχόληση στην ΕΕ βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της

Λισσαβόνας και αποτελεί μεγάλης σπουδαιότητας στόχο της οικονομικής και

κοινωνικής πολιτικής. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

ζήτησε να ενισχυθεί η στρατηγική για την απασχόληση και έδωσε κατευθύνσεις

σχετικά με το μέλλον της ΕΣΑ. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης

της Επιτροπής σχετικά με τις δεξιότητες και την κινητικότητα, μετά το οποίο

ακολούθησε ψήφισμα του Συμβουλίου. (ΕΕπ, 2002)
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1.2.3. Η τοπικιί διάσταση πις Ευρωπαϊκής ΣτΡαπιγικlίς για nlv Απασχόληση

1.2.3.1 Γενικά

Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος έγινε mo

ορατός μετά την οικονομική ανάκαμψη, πήρε μορφή μετά το Συμβούλιο στη

Λισσαβόνα το Μάρτιο του 2000. Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση

βασιζόταν έως σήμερα κυρίως σε εθνικές και, σπανιότερα, σε τοmκές ενέργειες. Η

τοπική διάσταση άρχισε να αναπτύσσεται μετά ΤΟl' ορισμό των κατευθυντηρίων

γραμμών για την απασχόληση για το έτος 2000.

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση επιτρέπει το συντονισμό των

οικονομικών πολιτικών κάθε κράτους μέλους και, κατά τον τρόπο αυτό, την αποφυγή

των δυσλειτουργιών. Αφού προσδιορίστηκε σήμερα το δυναμικό για τη δημιουργία

θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να προστεθεί αυτή η διάσταση στο

σύνολο των μέτρων της Ευρωπαϊκής στρατηγικής. Παρόλο που η τοπική στρατηγική

απασχόλησης θεωρείτο για μεγάλο χρονικό διάστημα περιθωριακή σε σχέση με nς

μακροοικονομικές πολιτικές, επιβεβαιώθηκε τώρα η σημασία της, ενώ η έννοια της

εθνικής οικονομικής πολιτικής έδειξε τα όριά της. Ο σημαντικά αυξανόμενος

ανταγωνισμός κατέστησε εντονότερα τα συγκριτικά πλΕονεκτήματα μεταξύ των

μικροοικονομικών παραγόντων. Οι τοπικοί παράγοντες πρέπει συνεπώς να

επεξεργαστούν στρατηγικές που θα βασίζονται στα ιδιαίτερα ισχυρά σημεία τους.

ΊΌ μερίδιο των τοmκών αρχών στις δημόσιες δαπάνες ποικίλ/ει από 3,8 % του

ΑΕΠ στην Πορτογαλία έως 33,3 % στη Δανία. Στις Σκανδιναβικές χώρες καθώς και

στις Κάτω Χώρες, ο συνολικός προϋπολογισμός που διαχειρίζεται η τοπική

αυτοδιοίκηση είναι μεγαλύτερος από εκείνον που διαχειρίζεται η κεντρική

κυβέρνηση. (Πηγή: www.europa.eu.inUscadplus)

Για να επιτευχθεί άριστη αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας,

πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πράγμα που θα καταστήσει

δυνατή την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των τεσσάρων σημαντικών

πλεονεκτημάτων της τη μ εγγύτητα. Επειδή έχουν συνεχή επαφή με τους

οικονομικούς παράγοντες της γεωγραφικής περιφέρειάς τους, οι αρχές τοπικής

αυτοδιοίκησης είναι οι mo αρμόδιες για να εκτιμήσουν τα προβλήματα που πρέπει να
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επιλυθούν και να αποφασίσουν τις λύσεις τη ν οικονομική δύναμη. Επειδή

διαθέτουν συχνά σημαντικό προυπολογισμό, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης

μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν οι ίδιες απευθείας

πολυάριθμες θέσεις απασχόλησης ανάλογα με τη ζήτηση. Τη" αρμοδιότητα για τη

λήψη αποφάσεων. Με το μεγάλο προυπολογισμό που διαθέτουν, οι αρχές τοmκής

αυτοδιοίκησης μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω

τοπικών εταιρειών· τη ν στενή επαφή με την κοινωνία των πληροφοριών. Λόγω της

στενής σχέσης τους με το εκπαιδευτικό σύστημα αλλiJ. και με τις υποδομές, οι αρχές

τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να δώσουν στην κοινωνία τη δυνατότητα πρόσβασης

στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών. (Πηγή:

www.europa.eu.int!scadplus)

Αυτά τα τέσσερα πλεονεκτήματα, εάν αξιοποιηθούν κατάλ/ηλα, θα δώσουν τη

δυνατότητα κυρίως να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων - ο τομέας

στον οποίο αναπτύσσεται ταχύτερα η απασχόληση - που αντιμετωπίζουν δυσκολίες

τόσο ειδικές που να απαιτούν γενικά εξειδικευμένες λύσεις που είναι δυνατές μόνο ΟΕ

τοπικό επίπεδο.

1.2.3.2 Ο τρίτος τομέας

Ο τρίτος τομέας (ή "τρίτο σύστημα") χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό

οικονομικών φορέων των οποίων οι αρχές βασίζονται στην έλ/ειψη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα, στην ανεξαρτησία τους από τον ιδιωτικό όπως και από τον δημόσιο

τομέα, στην αναζήτηση οργανωτικών μορφών με μεγαλύτερη συμμετοχή ή ακόμη

στη" παροχή υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό

μέρος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το ποσοστό των θέσεων εργασίας που

δημιουργεί αυτός ο τομέας εκτιμάται σε 6,45% (δηλαδή 8.590.000 θέσεις

απασχόλησης) των συνολικών θέσεων εργασίας. Εξάλλου ο τρίτος τομέας χρησιμεύει

για την επανένταξη ατόμων για τα οποία είναι δύσκολη η πρόσβαση στην αγορά

εργασίας. (Πηγή: www.europa.eu.int!scadplus)

Ορισμένες δραστηριότητες του τρίτου τομέα αποδεικνύονται αποδοτικές. Οι

υπηρεσίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, για παράδειγμα, μπορεί να

είναι μακροπρόθεσμα επωφελείς και ταυτόχρονα επικερδείς. Αντιθέτως, άλλες

δραστηριότητες, όπως οι πολιτιστικές υπηρεσίες ή η προσωπική βοήθεια

(ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, φύλαξη παιδιών) δεν ακολουθούν
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απαραίτητα τη λογική του κέρδους. Τα οικονομικά κριτήρια δεν είναι πάντα

κατάλληλα για να εκτιμηθούν αυτές οι δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση τέτοιων

ενεργειών πρέπει να συμπεριλαμβάνει αυτή την ιδιαιτερότητα και να λαμβάνει υπόψη

την προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζει για την κοινωνία από άποψη υπηρεσιών ή

ένταξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι ωστόσο σημαντικό να

λάβει πιο επαγγελματικό χαρακτήρα το τρίτο σύστημα - και μόνο για να βελτιωθεί η

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται - καθώς και να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ

της δημόσια ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον τομέα να

αναπτυχθεί.

1.2.3.3 Τα τοπικά γραφεία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης

Τα τοπικά γραφεία απασχόλησης προσπαθούν, αφενός, να συνδυάσουν την

προσφορά με τη ζήτηση εργατικού δυναμικού καΙ., αφετέρου, να προωθήσουν

ισορροπημένη τοπική ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί άριστη σύνδεση μεταξύ

προσφοράς και ζήτησης εργατικού δυναμικού πρέπει ωστόσο να ενθαρρυνθούν οι

δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης να αποκεντρωθούν, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες

τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Το δίκτυο, που αποτελείται

από περισσότερα από 5000 τοπικά γραφεία, ενθαρρύνεται επίσης να υπερβεί το ρόλο

του διαχειριστή της αγοράς εργασίας, αναλαμβάνοντας καινοτόμες δραστηριότ/τες

σε ό,τι αφορά την τοπική ανάπτυξη. (Πηγή: www.europa.eu.int/scadplus)

1.2.3.4 Οι κοινωνικοί εταίροι

Σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση τοπικών ενεργειών για την απασχόληση, οι

κοινωνικοί εταίροι κατέχουν φυσικά εξέχουσα θέση, συμμετέχοντας ενεργά στον

κοινωνικό διάλογο και γνωστοποιώντας την επιτόπια εμπειρία τους. Επειδή

γνωρίζουν καλά την κατάσταση της τοπικής αγοράς εργασίας - τόσο όσον αφορά την

προσφορά όσο και τη ζήτηση - ΟΙ κοινωνικοί εταίροι είναι οι κύριοι συνoμtλητές σε

τοπικό επίπεδο και για το '"λ/γο αυτό πρέπει να ενταχθούν καλύτερα στις τοπικές

εταιρικές σχέσεις.

Η θεσμική και διοικητική αποκέντρωση με σκοπό την υποστήριξη των

διαρθρωτικών αλλαγών, τείνει σήμερα να γενικευθεί στα κράτη μέλη. Οι

περιφερειακές και τοπικές αρχές, πιο ικανές να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα
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Κεφ. 1: Η πολιτι1\ή της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για την Απασχόληση

χαρακτηριστικά της περιοχής που ανήκει στην αρμοδιότητά τους, ενθαρρύνονται

συνεπώς στο εξής να ενώσουν τις προσπάθειες των τοπικών φορέων για την

υποστήριξη της απασχόλησης. Η παρούσα ανακοίνωση συνιστά μεγαλύτερη εμπλοκή

των τοπικών φορέων στην επεξεργασία των εθνικών σχεδίων δράσης για την

απασχόληση.

Βάσει μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την

απασχόληση, σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές απασχόλησης πρέπει να

ενσωματώνονται οριζόντια στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, συνιστάται

ανάλογη προσέγγιση για τις στρατηγικές υπέρ της ανάπτυξης της τοπικής

απασχόλησης. Κατά την έννοια αυτή, η πολιτική περιφερειακής και αγροτικής

ανάπτυξης καθώς και ο νέος κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

επιτρέπουν να υποστηριχθούν καλύτερα οι τοπικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη

της απασχόλησης. (Πηγή: www.europa.eu.intlscadplus)

Επειδή οι ανάγκες συντονισμού των δραστηριοτήτων των τοπικών φορέων

θεωρείται τώρα στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή στρατηγική

απασχόλησης, ώστε να προωθηθούν οι συνέργιες υπέρ της απασχόλησης, η Επιτροπή

σκοπεύει να συμβάλει σε πο').λά επίπεδα, όπως ενθάρρυνση των συζητήσεων για την

απασΧόληση σε διάφορα εθνικά και τοπικά όργανα σχετικά με το θέμα αυτό και

δοκιμαστική εφαρμογή της ευρωπα"ίκής στρατηγικής για την απασχόληση σε τοπικό

επίπεδο. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα κυρίως: να ευθυγραμμιστούν τα τοπικά

σχέδια δράσης για την απασχόληση με τηρ ευρωπαϊκή στρατηγική για την

απασχόληση, πληροφόρηση σχετικά με το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας

που προσφέρει η ενέργεια σε τοπικό επίπεδο, να αναπτυχθεί η διακρατική

συνεργασία, να προωθηθούν ο προσδιορισμός και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

(Πηγή: www.europa.eu.ίntlscadplus)

1.1.4. Οι ενέΡΊεlες για την απασχόληση

Για την υλοποίηση των προσανατολισμών που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της

ευρωπα·ίκής στρατηγικής για την απασχόληση εφαρμόστηκε μια σειρά μέτρων και

ενεργειών στην Κοινότητα.
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Η εγΡΩΠΑrΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ.ΝΑ P1ZOnOYAOY

1.2.4.1 Το σύμφωνο εμπιστοσύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε το 1996 μια σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο

«Ενέργεια για την απασχόληση στην Ευρώπη: ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης>} που έχει

ως τριπλό στόχο την κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (κοινοτικών,

εθνικών και τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων), την καλύτερη αξιοποίηση

του πολλαπλασιαστικού ευρωπαϊκού αποτελέσματος και την εγγραφή της

καταπολέμησης της ανεργίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κοινωνικό

στόχο.

1.2.4.2 Οι διαρθρωτικές ενέργειες

Η έγκριση των νέων ρυθμίσεων του πακέτου «Agenda 2000» επέτρεψε την

εφαρμογή ενός νέου οικονομικού πλαισίου για την περίοδο 2000-2006 όσον αφορά,

μεταξύ άλλων, διαρθρωτικές ενέργειες καθώς και όσον αφορά τον καθορισμό των

νέων προσανατολισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό 1784/1999 το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ)

παρεμβαίνει στο πλαίσιο τριών νέων στόχων της διαρθρωτικής πολιτικής

(αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες, οικονομική και κοινωνική

ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενέργειες υπέρ της

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού). Ο κανονισμός ορίζει σαφώς ότι το ΕΚΤ είναι

όργανο στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. (Πηγή:

www.europa.eu.intlscadpIus)

Εκτός από τις ενέργειες του ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου προβλέπεται μια νέα

κοινοτική πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων και των

ανισοτήτων οποιασδήποτε μορφής στην αγορά εργασίας, που είναι το πρόγραμμα

EQUAL, μt συνολική χρηματοδοτική κάλυψη 2 847 εκατομμυρίων ευρώ.
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Κεφ. 1: Η πολιτική της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης για την Απασχόληση

1.2.4.3 Οι τοπικές πρωτοβουλίες

Αναπτύχθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια για την τόνωση των

τοπικών ενεργειών υπέρ της απασχόλησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές εκφράστηκαν

κυρίως με την εφαρμογή τοπικών συμφώνων για την απασχόληση καθώς και με τη

δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ενθάρρυνσης των τοπικών πρωτοβουλιών

ανάπτυξης και απασχόλησης (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Έσσεν).

Σε τοπικό επίπεδο μπορούν να δοθούν καινοτομικές απαντήσεις σε θέματα όπως η

ανάπτυξη της απασχόλησης, η καταπολέμηση του αποκλεισμού και η βελτίωση της

ποιότητας της ζωής και της εργασίας. Η εμπειρία από τις διευρυμένες συμπράξεις σε

επίπεδο πόλεων κατέδειξε την αποτελεσματικότητα τέτοιων κινήσεων οι οποίες

μ.πορούν να πετύχουν μόνο εάν εμπλακούν πραγματικά και δραστήρια οι κοινωνικοί

εταίροι.

Η Επιτροπή εκτιμά πως η τοπική δράση για την απασχόληση εξακολουθεί να

αποτελεί σήμερα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής και υποστηρίζει: την

αξιοποίηση των πειραματικών ενεργειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των

διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, τις δραστηριότητες

ενημέρωσης που απευθύνονται στους κοινωνικούς εταίρους (ιστοχώρος στο

Διαδίκτυο αφιερωμένος στην τοπική ανάπτυξη), τις εμπειρίες διαλό')Ου σε τοmκό

επίπεδο. (Πηγή: www.europa.eu.inιlscadplus)

1.2.4.4 Φαραλόγηαη κω απασχόληαη

Το υψηλό επίπεδο φορολογίας της εργασίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην

κατάσταση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη στην Ευρώπη σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ και μια δεκαπενταετία παρατηρείται μια αυξανόμενη

επιβάρυνση των φορολογικών βαρών στη μισθωτή εργασία. Τα φορολογικά βάρη

μεταφέρονται όλο και περισσότερο στους λιγότερο ειδικευμένους και στους λιγότερο

κινητικούς εργαζομένους. Για την επανόρθωση της τάσης αυτής το Συμβούλιο

ενέκρινε την οδηγία 1999/85ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 771388/ΕΟΚ της 22ας

Oιcτωβρίoυ 1999 στόχος της οποίας είναι να εmτρέψει τη δοκιμαστική εφαρμογή

μειωμένου ποσοστού ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεγάλης έντασης του εργατικού

δυναμικού. (Πηγή: www.europa.eu.inιlscadplus)
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Η ΕγΡΩπΑϊΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓιΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ρ1Ζ0ΠΟΥΛΟΥ

Ι .3. Η διεθνής διάσταση

Εκτός από τις κοινοτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της ανεργίας η εξέλιξη

τ/ς απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτάται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες και

κυρίως από τη διεθνή οικονομική κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό οι πολιτικές για την απασχόληση σε μια παγκόσμια οικονομία

αποτέλεσαν αντικείμενο συνάντησης στην Ουάσιγκτον το Φεβρουάριο του 1999 των

υπουργών εργασίας των χωρών που ανήκουν στην ομάδα Ο8, των εκπροσώπων της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του Οργανισμού για την

Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

καθώς και των αρμόδιων εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων.

Η ομάδα G8 είχε τονίσει στο παρελθόν τη σημασία της κοινωνικής διάστασης στο

πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, κατά τη συνάντηση αυτή, οι χώρες της 08

ενέκριναν δημόσια την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, κάνοντας σαφή

τη σημασία του ρόλου των πολιτικών και των οργανισμών για την απασχόληση,

καθώς και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την καλύτερη προσαρμογή

στις διαρθρωτικές σJJ..ιJ.γές της αγοράς εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη

οικονομία. (Πηγή: www.europa.eu.int/scadplus)

Με την προοπτική αυτή η Ευρωπα'ίκή Επιτροπή παρουσίασε ένα ενημερωτικό

σημείωμα τον Ιούνιο του 1999 [SEC(99) 988] στο οποίο επαναεπιβεβαιώνει τη

σημασία της εντατικοποίησης της διεθνούς συνεργασίας και της συνέχισης των

προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για

την απασχόληση. Για τ/ν προώθηση μιας ανάπτυξης βιώσιμης και φορέα

δημιουργίας θέσεων εργασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια προσέγγιση η

οποία βασίζεται: στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη

τ/ς ικανότητας προσαρμογής, για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπα'ίκών

οικονομιών καθώς και για τ/ν προώθηση τ/ς επιστροφής των μακροχρόνιων ανέργων

στην αγορά εργασίας και τ/ συνέχιση μακροοικονομικών πολιτικών

προσανατολισμένων στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα και στην ύπαρξη

ισορροπίας μεταξύ νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. (Πηγή:

www.europa.eu.int/scadplus)

Παρά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του κύκλου της χιλιετίας το Νοέμβριο

του 1999 έχει μεγάλη σημασία να μπορέσει να ακουστεί η Κοινότητα στις επόμενες

διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ ώστε να επιτραπεί η εφαρμογή πιο αποτελεσματικών
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Κεφ. Ι: Η πολιηκή της EυρωπαϊΚllςΈνωσης για την Απασχόληση

μηχανισμών για την άρση των εμποδίων στο εμπόριο και την προώθηση της

παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Πράγματι, το άνοιγμα νέων αγορών και η

απελευθέρωση των ανταλλαγών συμβάλλουν στην τόνωση της δημιουργίας θέσεων

εργασίας στην Ένωση.
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Η εγΡΩΠΑ1ΚΗ ΔlAΣfAΣH ΠΙΣ ΑΙ1ΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KΩNΣfANΓ1NA ΡΙΖΟΠΟΥΑΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ- ΜΕΛΩΝ

2. Ι Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης σ' ολόκληρη την

Ένωση, γεγονός το οποίο ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά την ανεργία και προσέφερε

ευκαψίες απασχόλησης σε άτομα που εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας για πρώτη

φορά ή επέστρεφαν μετά από ένα διάστημα απουσίας. Εντούτοις, αφενός η αύξηση

της απασχόλησης δεν ήταν ουσιαστική, εφόσον το επίπεδό της βρίσκεται αρκετά

χαμηλότερα από το φιλόδοξο στόχο του 70% έως το 2010 που καθορίστηκε από το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, αφετέρου και η ανεργία, παρότι μειώθηκε

παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε πολλά τμήματα της ΕΕ.

Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν στις υπηρεσίες, η

πλειοψηφία των οποίων σε προηγμένες επιχεψηματικές δραστηριότητες και

κοινωφελείς υπηρεσίες- υγειονομική φροντίδα., εκπαίδευση, δραστηριότητες

αναψυχής και πολιτιστικές- πολλές από τις οποίες απαιτούν ένα υψηλό επίπεδο

δεξιότητας και εκπαίδευσης από τα άτομα που τις εκτελούν. Ταυτόχρονα, λόγω της

μετατόπισης προς τις προηγμένες υπηρεσίες και τις υψηλής εξειδίκευσης θέσεις

εργασίας, άρχισαν να παρατηρούνται μεγάλης κλίμακας ελλείψεις εργατικού

δυναμικού σε πολλά τμήματα της οικονομίας, ακόμη και σε περιοχές που η ανεργία

παραμένει υψηλή. Αυτό ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την έντονα διαφοροποιημένη

φύση της αγοράς εργασίας και την απουσία συνεκτικότητας μεταξύ της αύξησης της

ζήτησης εργατικού δυναμικού και των δεξιοτήτων που διαθέτουν όσοι ψάχνουν για

θέσεις εργασίας. Τέτοιου είδους στενότητες πιθανόν να χεψοτερεύσουν, καθώς

συνεχίζεται η ύφεση της οικονομίας, ιδιαίτερα στην πληροφορική τεχνολογία όπου η

ζήτηση εργατικού δυναμικού αυξάνεται ραγδαία και όπου ήδη ένας ουσιαστικός

αριθμός θέσεων παραμένει κενός. Αν το πρόβλημα των ελλείψεων δεν

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, θα επιβραδύνεται ολοένα και περισσότερο ο ρυθμός

ανάπτυξης. (ΕΕπ, 200 Ι)
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Κεφ.2: Πανόραμα των Ευρωπαϊκών κρατών- μελών

2.2 Οι πρόσφατες επιδόσεις των αγορών εργασίας στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και την

Ιαπωνία

Κατά τ/ν τελευταία δεκαετία η οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ αντιμετώπισε δύο

υφέσεις, μία το δεύτερο μισό του 1992 μέχρι και το πρώτο μισό του Ι 993, και μία το

δεύτερο μισό του 20ΟΙ. Η ύφεση τ/ς οικονομικής ανάπτυξης το 2001, όμως, δεν

συγκρίνεται με αυτή το Ι 992, η οποία οδήγησε την Ευρώπη σε αρνητικό ετήσιο

ρυθμό ανάπτυξης το 1993. Το 2001, οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας απορρόφησαν

την επίδραση τ/ς οικονομικής ύφεσης καλύτερα ότι στο παρελθόν, εν μέρει λόγω των

αναδιαρθρώσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Το 2001, ύφεση της

οικονομικής ανάπτυξης παρουσίασε και η οικονομία των ΗΠΛ. Η απασχόληση στην

ΕΕ, όμως, επηρεάστηκε λιγότερο από την οικονομική ύφεση από ότι στις ΗΠΛ.

Εντωμεταξύ, η απασχόληση OΠjν Ιαπωνία συνεχίζει να μειώνεται. (EC, 2002)

Μετά από την πτώση στο επίπεδο ανεργίας στο τέλος του 200 Ι, παρατηρήθηκε

αύξηση στο πρώτο μισό του 2002. Έτσι, τον Ιούνιο του 2002 7,7% του εργατικού

δυναμικού τ/ς Ευρώπης ήταν άνεργοι- σε σύγκριση με το ποσοστό του 7,4% που είχε

καταγραφεί ένα χρόνο πριν- με χαμηλότερο επίπεδο στο Λουξεμβούργο και

υψηλότερο OΠ]V Ισπανία. Η ανεργία το 2001, επίσης αυξήθηκε στις ΗΠΑ και τ/ν

Ιαπωνία, ιδιαίτερα στην πρώτη. Το επίπεδο ανεργίας των ΗΠΑ βρίσκεται ελαφρώς

πάνω από το επίπεδο της Ιαπωνίας, ενώ παραμένει χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ κατά

2 ποσοστιαίες μονάδες. (Eurostat for the EU, OECD for the US and Japan)

Στην απασχόληση, μετά από μια έντονη ανάπτυξή της το 2000, άρχισε η φθίνουσα

πορεία μέσα στο 2001. Για το 2002 αναμένεται μείωση, κατά 0,3% περίπου, λόγω της

ύφεσης της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το 2003 θα φτάσει το 1%. (EC, 2002)
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2.3 Επlπεδα απασχόλησης στην ΕΕ

2.3.1 Επίπεδα απασχόλησης του συνόλου του εΡ'Ίαηκού δυναμικού (ηλικίας 15

64)

Η κατάσταση της απασχόλησης στην ΕΕ φαίνεται να βελτιώνεται τα τελευταία

χρόνια και να κάνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής

της Λισσαβόνας. Στην ανάλυση αυτή, θα εξετάσουμε τους μέσους ρυθμούς

μεταβολής της απασχόλησης, κατά την τελευταία δεκαετία, ξεχωριστά για το κάθε

χρονικό διάστημα 1991- 1994 και 1995- 2001, που έχουμε εmλέξει.. Τα στοιχεία που

χρησιμοποιήθηκαν είναι από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την

Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, ''Employment in Europe, 2002". Να

σημειώσουμε ότι, λόγω μη διαθέσιμων στοιχείων για κάποιες χώρες και για κάποιες

χρονιές, υπάρχουν οι αντίστοιχες ελλείψεις.

Κατά τη δεκαετία του 1990 παρατηρήθηκαν δύο αντίρροπες τάσεις μεταβολής της

απασχόλησης στην ΕΕ. Στο χρονικό διάστημα 1991-1994, παρατηρείται μείωση του

επ1Πέδου απασχόλησης στην ΕΕ και στην πλειοψηφία των κρατών. Θετική μεταβολή

σημειώνει η Ολλανδία και η Ιρλανδία- που συνεχίζουν ακόμη πιο έντονα την αύξηση

του επιπέδου τους και μετά το 1995- καθώς και η Ελλάδα και η Αυστρία, που όμως

μετά το 1995 μειώνεται ο ρυθμός μεταβολής. Στο χρονικό διάστημα J995-2001, η ΕΕ

και σχεδόν όλα τα κράτη μέλη σημειώνουν θετική μεταβολή στα επίπεδα

απασχόλησής τους, εκτός από την Αυστρία όπου μειώνεται ελάχιστα, παραμένοντας

όμως υψηλό. Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία σημειώνουν τις σημαντικότερες

αυξήσεις στο επίπεδο απασχόλησής τους συνολικά τη δεκαετία του '90, ενώ μειώσεις

στο επίπεδο απασχόλησης το διάστημα αυτό σημειώνουν η Φιλανδία και η Σουηδία.

Ως προς τον στόχο της Λισσαβόνας για την επίτευξη του ποσοστού 70% για το

επίπεδο απασχόλησης παρατηρούμε ότι αρκετά κράτη πλησιάζουν ενώ η Δανία, η

Ολλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχουν ξεπεράσει το στόχο. Η

Ελλάδα και η Ιταλία χρειάζονται επίσπευση των προσπαθειών τους αφού βρίσκονται

γύρω στις 15 μονάδες κάτω από το στόχο.
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Διάγραμμα 2.1: Μεταβολή των επιπέδων απασχόλησης του συνόλου του εργατικού

δυναμικού (15-64) οτα κρα/η της ΕΕ. κατά τα χρονικά διαοτήματα 1991-1994, 1995

2001 και 1991-2001

.1981-18ΙΜ ι:::ι 181115-21CD'1

,

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 2.2: Επίπεδα απασχόλησης του συνόλου του εργατικού δυναμικού στα

κράτη της ΕΕ το 2001 και ο στόχος της Λισσαβό.νας για το 2010

.-.-.-.-._-.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

2.3.2 Ηαπασχόληση yυνaικών και ανδρών

Το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών για την ΕΕ, μεταβλήθηκε σε ανάλογους

ρυθμούς με τη συνολική απασχόληση. Έτσι, κατά το χρονικό διάστημα ]991-1994

μειώθηκε κατά 1% περίπου, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1995-2001, αυξήθηκε

κατά Ι ΟΟ.!ο περίπου. Οι μεταβολές για τους άνδρες της ΕΕ, το ίδιο διάστημα, ήταν

αντίστοιχες αλλά διαφορετικής κλίμακας. Από τα κράτη, σημαντική αύξηση σε όλη
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τη δεκαετία για τη γυναικεία απασχόληση, σημείωσε η Ολλανδία και η Ιρλανδία. Την

ίδια τάση, αλλά σε μικρότερη ένταση, ακολούθησαν η Ελλάδα, το Βέλγω και η

Γαλλία. Μέχρι το 1994, σημαντική μείωση παρουσίασαν η Σουηδία και η Φιλανδία,

οι οποίες μετά το 1995 σημείωσαν σχετική αύξηση. Τα υπόλοιπα κράτη αύξησαν το

επίπεδο απασχόλησης των γυναικών από 1995 έως το 2001, ενώ για την απασχόληση

των ανδρών σημειώθηκαν και κάποιες αρνητικές μεταβολές. Τα επίπεδα

απασχόλησης των γυναικών, αν και αυξήθηκαν σημαντικά, στην Ισπανία και την

Ιρλανδία παραμένουν, μαζί με της Ελλάδας χαμηλότερα στην ΕΕ. Σημαντικές

αρνητικές μεταβολές στην απασχόληση των ανδρών (1991- 1994) έχουν η Ισπανία, η

Πορτογαλία, η φtλανδία και η Σουηδία μεταξύ άλλων, ενώ το διάστημα 1995- 2001

έχουν μόνο η Γερμανία, η Αυστρία και η Ελλάδα. Συνολικά, κατά το διάστημα 1991

200 Ι, σημαντικές αυξήσεις στην απασχόληση των γυναικών σημείωσαν η lρλανδία, η

Ολλανδία και η Ισπανία, ενώ μείωση του επιπέδου η Φιλανδία και η Σουηδία. Τα

επίπεδα των ανδρών ακολουθούν τις ίδιες τάσεις αλλά σε αρκετά μικρότερη ένταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από το 70% των καθαρών πρόσθετων θέσεων

εργασίας, που αφορούσαν τις γυναίκες, μεταξύ 1995 και 1999 ήταν μερικής

απασχόλησης. Στις περιφέρειες με υψηλό ποσοστό καθαρής δημιουργίας Οέσεων

απασχόλησης, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες τείνουν να ωφελούνται, ενώ οι

ελ/είψεις θέσεων εργασίας σε περιφέρειες χαμηλής απασχόλησης είναι πρόβλημα

που αντιμετωπίζουν πιο έντονα οι γυναίκες. (ΕΕπ, 2001)

Τέλος, όσον αφορά στο στόχο της Λισσαβόνας, να εmτευχθεί πάνω από 60%

απασχόληση γυναικών μέχρι το 20 Ι Ο, από τα επίπεδα απασχόλησης το 200 Ι,

προκύπτει ότι για τις τρεις από τις χώρες συνοχής- την Ελλάδα, την Ισπανία και την

Ιταλία- απαιτούνται δραστικότερες ενέργειες, για κάποια κράτη βρίσκεται σε

ικανοποιητικό επίπεδο, ενώ για αρκετά άλλα κράτη έχει ήδη κατακτηθεί.
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Διάγραμμα 2.3: Μεταβολή των επιπέδων απαnχόλησης των γυναικών και των

ανδρών στα κράτη τηςΈΕ, κατά το χρονικό διάστημα 1991-2001

ΘI1991-2001 ΆΝΔ:

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα

m11991~2OO1

ΔιάΎραμμα 2.4: Διαφορές στα επίπεδα απαnχόλησης των γυναικών και των ανδρών

στα κράτη της ΕΕ και ο στόχος της Λισσαβόνας για τη γυναικεία απαnχόληση για το

2010

ΠηΥΙ']: Ιδία επεξεργασία

2.3.3 Το χάσμα των φύλων στην απασχόληση κα, την αμοιβή

Το χάσμα των φύλων, κατά τη τελευταία δεκαετία, έχει μειωθεί τόσο στην ΕΕ όσο

και στην πλειοψηφία των κρατών μελών, ενώ έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στην

Ιταλία, την Αυστρία και τη Δανία. Παρόλα αυτά, η τελευταία έχει σχετικά μικρές

διαφορές μεταξύ των φύλων, όπως επίσης και η Σουηδία και η Φιλανδία. Η
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σημαντικότερη μείωση του χάσματος έγινε στο Λουξεμβούργο, καθώς επίσης στην

Ολλανδία και την Ιρλανδία. Εντούτοις, η Ιρλανδία καθώς και η Ελλάδα, η Ισπανία, η

Ιταλία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν τις μεΥαλύτερες διαφορές μεταξύ των

φύλων.

Το μικρό χάσμα σε κάποια- αλλά όχι σε όλα- αντικατοπτρίζει αφενός, μια μακρά

παράδοση ισότητας μεταξύ των φύλων, θετικών κοινωνικών στάσεων έναντι των

εργαζόμενων γυναικών και της παιδικής μέρψνας. Αφετέρου, δείχνει ένα υψηλό

ποσοστό μερικής απασχόλησης μεταξύ των γυναικών. Η αύξηση της μερικής

απασχόλησης είναι στενά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών,

στον οποίο οι επιχεψήσεις τείνουν να είναι mo ευέλικτες σε θέματα ωραρίου

εργασίας και στις οποίες υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη απασχόλησης ατόμων βράδια

και σαββατοκύριακα. Επομένως, οι γυναίκες έχουν μεΥαλύτερη δυνατότητα να

συνδυάσουν μισθωτή απασχόληση και οικογενειακές ευθύνες, αυξάνοντας έτσι την

ικανότητά τους να ακολουθήσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία. (ΕΕπ, 2001)

Εκτός από τις διαφορές στην απασχόληση, μεταξύ των φύλων, υπάρχουν διαφορές

και στην αμοιβή. Τα επίπεδα αμοιβών των γυναικών (με την ώρα) στην ΕΕ

παραμένουν, κατά μέσο όρο, 16,2% κάτω από των ανδρών, σύμφωνα με τα τελευταία

διαθέσψα στοιχεία για το 1998. Το χάσμα στις αμοιβές των φύλων διαφέρει από

λιγότερο από 10% στην Πορτογαλία, την Ιταλία και το Βέλγιο σε περισσότερο από

20% στην Ολλανδία, την Αυστρία και το ΗΒ. Το χάσμα των αμοιβών- το οποίο

ορίζεται ως η διαφορά στο μέσο όρο αμοιβής ανά ώρα μεταξύ ανδρών και γυναικών

προς το μέσο όρο αμοιβής ανά ώρα των ανδρών- είναι γενικά μικρότερο στο δημόσω

τομέα από ότι στον ιδιωτικό. (EC, 2002)

Οι προσπάθειες για αύξηση των γυναικών στην αγορά εργασίας και για την

εξασφάλιση ίσης αμοιβής αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη μελλοντική

βιωσιμότητα και ισότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Για το λόγο αυτό,

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί προκειμένου να προωθήσει την ισότητα των

αποδοχών με διάφορους τρόπους, όπως, μέσω της ευρωπα'ί'Κής στρατηγικής για την

απασχόληση, μέσω του νέου προγράμματος για την ισότητα των φύλων (EQUAL),

καθώς επίσης η Εmτροπή προτίθεται να ξεκινήσει ευρωπαϊκή εκστρατεία με σκοπό

να προβάλλει το θέμα ίσων αποδοχών. (ΕΕπ, 2001)
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2.3.4Ηαπασχόληση t:p7αζομέvwν'jlε"fαλύrεΡηςηhκ;ας (55-Μ)

Η εικόνα, που παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα για το χρονικό διάστημα

1991-1994, τόσο για την ΕΕ όσο και για τις περισσότερες χώρες δείχνει μείωση του

επιπέδου απασχολούμενων μεγαλύτερης ηλικίας 55-64. Η τάση αυη; αλλάζει το

χρονικό διάστημα 1995-2001, όπου το επίπεδο αυτό σημειώνει, κατά πλειοψηφία

θετικές μεταβολές. Σημανrική αύξηση παρουσιάζει στην Ολλανδία, τη Φιλανδία και

λιγότερο στην Ισπανία και την Ιρλανδία. Αξιοσημείωτη είναι η αρνητική μεταβολή

του ποσοστού, στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, στην Ελλάδα και την Αυστρία και

λιγότερο στην Ιταλία. Κατά το διάστημα 1991-2001, συνολικά, σημειώθηκε

σημανrική αύξηση των επιπέδων απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης

ηλικίας στην Ιρλανδία και την Ισπανία, ενώ παρουσιάστηκε μείωση στη Σουηδία και

την Ελλάδα.

Το 2001, το επίπεδο απασχόλησης των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων (55-64)

στην ΕΕ φτάνει μόλις το ποσοστό 39%, ενώ παρουσιάζει εύρος πμών μεταξύ των

κρατών- από 66.5% στη Σουηδία, 58% στη Δανία και 52% στο Ηνωμένο Βασίλειο σε

κάτω από 30% στην Αυστρία, την Ιταλία, το ΛουξεμβούΡΎΟ και το Βέλγιο.

Επομένως, είναι φανερή η πορεία του κάθε κράτους προς την επίτευξη του στόχου

της Στοκχόλμης, να φτάσει το επίπεδο απασχόλησης των εΡΎαζομένων ηλικίας 55-64

στο 50%, μέχρι το 2010.

Διάγραμμα 2.5: Μεταβολή, των επιπέδων απασχόλησης των εργαζομένων ηλικίας

55-64 ma κράτη της ΈΕ, κατά ,α χρονικά διαnrήμα:rα 1991-1994, 1995-2001 και

1991-2001

111991-1994 .1995-

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα
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Διάγραμμα 2.6: Επίπεδα απαnχόλησης των εργαζομένων ηλικίας 55-64 στα ιφό:rη

τηςΈΈτο 200/ και ο στόχος της Στοκχό!φηςγια το 20/0

.-.-.-_.-+-._- .

ΠηΥή: Ιδία επεξεργασία

2.4. Επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ

2.4.1 ΕπΙπεδα ανειrιIαι; του συνόλου του εpγaΤΙKOύ δυναμικού (ηλlκlαι; 15-64)

Η συνολική μείωση που σημείωσαν τα επίπεδα απασχόλησης στα κράτη της ΕΕ,1

κατά το χρονικό διάστημα 1991-1994, οδήγησε σε συνολική αύξηση των επιπέδων

ανεργίας. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση παρουσίασαν η Σουηδία, η φtλα.νδία και το

Λουξεμβούργο (το οποίο όμως έχει σχετικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας). Αυξημένα

επίπεδα ανεργίας σε αυτό το διάστημα διατηρούν, ακόμη, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η

Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Αντίστοιχα, η συνολική αύξηση που παρατ/ρήθηκε

στα επίπεδα απασχόλησης στην ΕΕ, το χρονικό διάστημα 1995-2001, οδήγησε σε

μείωση των επιπέδων ανεργίας. Το συνολικό επίπεδο ανεργίας της ΕΕ μειώθηκε από

10,2% σε 7,4%. Τα επίπεδα ανεργίας, σε αυτό το χρονικό διάστημα, μειώθηκαν σε

όλiJ. τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα όπου σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του

1%. Οι σημαντικότερες μειώσεις στην ανεργία έγιναν στην Ιρλανδία και την

Ολλανδία, σΧλά και σε αρκετές άλλες η μείωση ήταν ικανοποιητική. Συνολικά στη

δεκαετία, οι σημαντικότερες αυξήσεις στο επίπεδο ανεργίας σημειώθηκαν στην

Ελλάδα, τη Σουηδία και τ/ Φιλανδία, ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στην Ιρλανδία,

1 Για την ΕΕ δεν υπάρχει διαθέσιμο στο ''Emp)oyment ίη Europe,2002" ---απ' όπου επεξεργαζόμαστε τα

στοιχεία- το επίπεδό της για το 199 Ι
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την Ολλανδία, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. ΈτσΙ., το 2001, τα επίπεδα

ανεργίας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά σε τρεις από ης Χώρες Συνοχής- την Ισπανία,

την Ελλάδα και την Ιταλία- και τη Φιλανδία (παρόλο που έχει και υψηλό επίπεδο

απασχόλησης)

ΔιάΥραμμα 2.7: Μεταβολή των επιπέδων ανεργίας του συνόλου του εργατικού

δυναμικού (15-64) στα κράτη της ΈΕ, κατά τα χρονικά διωπήματα /99/-/994, /995

200/ κω /99/-200/

81991-19948199J5..2Q01

nTfYΙ1: {δΙα επεξεργασlα

ΔιάΎραμμα 2.8: Επίπεδα ανεργίας του συνόλου του εργατ.ικού δυναμικού (J5-64)

στα κράτη της ΕΕ, το 200/

ΠηΥΙΙ: Ιδία επεξεpyασiα
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2.4.2 Λνεnία των γυναικών

Κατά το χρονικό διάστημα 1991-1994, τόσο τα επίπεδα των γυναικών όσο και των

ανδρών, παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη. Σημαντική αύξηση,

σ' αυτό το διάστημα, στην απασχόληση ανδρών και γυναικών σημειώνουν η Σουηδία

και η Φιλανδία, καθώς και η Πορτογαλία- κυρίως στην απασχόληση των ανδρών. Το

επίπεδο ανεργίας των γυναικών για το σύνολο της ΕΕ, κατά τ/ χρονικό διάστημα

1995-2001, μειώθηκε κατά 3% περίπου. Η ανεργία των ανδρών τ/ς ΕΕ, το ίδιο

διάστημα, μειώθηκε επίσης κατά 2,5%. Όλα τα κράτη μείωσαν το επίπεδο ανεργίας

των γυναικών από 1995 έως το 2001, εκτός από τ/ν Ελλάδα, ενώ για τ/ν ανεργία των

ανδρών άνοδο σημείωσε η Ελλάδα και η Γερμανία. Το επίπεδο ανεργίας των

γυναικών μειώθηκε σημαντικά στην Ιρλανδία, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο.

Συνολικά κατά το διάστημα 1991-2001 σημαντική αύξηση στο επίπεδο ανεργίας

των γυναικών σημείωσαν η Φιλανδία, η Σουηδία και η Ελλάδα, ενώ μειώθηκε

σημαντικά το επίπεδο τ/ς Ιρλανδίας, τ/ς Ολλανδίας, τ/ς Δανίας και του ΗΒ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το χάσμα των φύλων υφίσταται και στην

ανεργία, με τις γυναίκες να είναι πιο «ευάλωτεφ σε αυτή σε σύγκριση με τους

άνδρες. Έτσι, το 200], το επίπεδο ανεργίας για τις γυναίκες στην ΕΕ απαντάται στο

ποσοστό 8,7% έναντι 6,4% των ανδρών. Η διάρθρωση αυτή (η γυναικεία ανεργία

μεγαλύτερη από την ανδρική) παρατηρείται σε όλα τα κράτη εκτός από το Ηνωμένο

Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Σουηδία.

Διάγραμμα 2.9: Μεταβολή των επιπέδων ανεργίας των ανδρών και των Υυναικών

(15-64):στα κράτη τηςΈΕ, κατά το χρονικό διάnτημα /99/-2001

• Ι

Πτπή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 2.10: Επίπεδα ανεργίας των ανδρών και των γυναικών (15-64) στα

κράrη της ΈΕ, το 2001

Πηγή: Ιδία επεξφΥασία

1.4.3 Ανεργία τwν νέων (15-14 ιπών)

Από το 1991 έως το 1994, τα επίπεδα ανεργίας των νέων, όπως και η συνολική

ανεργία, αυξάνουν σε όλες τις χώρες εκτός από τη Δανία και την Ιρλανδία. Τα

επίπεδα ανεργίας των νέων στην ΕΕ, το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 1995-2001,

μειώθηκε κατά 5 μονάδες, παραμένοντας όμως σχετικά υψηλή (14,9%). Τα

περισσότερα κράτη μέλη ακολούθησαν την ίδια πτωτική τάση, με τη μεγαλύτερη

μείωση να σημειώνει η Ιρλανδία, ενώ ακολουθούν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η

Ολλανδία και η Σουηδία. Η Ελλάδα σημείωσε πτώση αλλά πολύ μικρή, ενώ αύξηση

του επιπέδου ανεργίας είχαν η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Αυστρία, Συνολικά

στο εξεταζόμενο διάστημα η ανεργία των νέων μειώθηκε σημαντικά στην Ιρλανδία

και την Ολλανδία, ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο Λουξεμβούργο και τη

Σουηδία.

Τα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ παραμένουν αρκετά υψηλότερα για τα νέα άτομα

(15-24) απ' ότι για τα mo ηλικιωμένα, ενώ το ίδιο ισχύει για τις γυναίκεςσε σχέση με

τους άνδρες. Τα νέα άτομα στο εργατικόδυναμικόείναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό

να είναι άνεργα απ' ότι αυτά πάνω από 25 ετών. (ΕΕπ, 1999)

Το 200 Ι η ανεργία των νέων της ΕΕ είναι διπλάσια από την ανεργία του συνόλου

του εργατικού δυναμικού. Συγκριτικά με τη συνολική ανεργία, σημαντικά αυξημένη

την ανεργία των νέων παρουσιάζουν το Λουξεμβούργο, η lταλία και η Ελλάδα, ενώ
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υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων διατηρούν οι χώρες που έχουν αντίστοιχα υψηλά

επίπεδα συνολικής ανεργίας.

Διάγραμμα 2.11: Μεταβολή των επιπέδων ανεργίας των νέων (15-24) στα κράτη

τηςΈΕ, Kαrά τα χρονικά διωπήματα 1991-1994,1995-2001 κω 1991-2001

.1991·1994 1;11995-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 2.12: Επίπεδα ανεργίας των νέων (15-24) στα ιφι'ιχη της ΕΕ, το 2001

Πηγή: ΙδίαεπεξερΥασία

1.4.4 ΜαΚΡοχΡόνιαανεΡ.,ία

Η μακροχρόνια ανεργία ακολούθησε τις αυξομειώσεις της συνολικής ανεργίας.

Έτσι, μεταξύ 1991 και 1994, αυξήθηκε στην ΕΕ και την πλειοψηφία των κρατών

(ιδιαίτερα εμφανής η αύξηση στη Σουηδία!), ενώ η πτώση της ανεργίας, τα τελευταία

χρόνια, συνοδεύτηκε από μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας. Μεταξύ του 1995 και
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Κεφ.2: Πανόραμα των Eυρωπαϊιcών ιcρατών- μελών

του 2001, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν εκτός εργασίας για ένα έτος ή

παραπάνω μειώθηκε περισσότερο απ' ότι η συνολική ανεργία. Τα περισσότερα κράτη

μείωσαν σημαντικά τη μακροχρόνια ανεργία, με εξαίρεση την Αυστρία και ιδιαίτερα

την Ελλάδα που αύξησαν το επίπεδό της. Ωστόσο, το ποσοστό μακροχρόνιας

ανεργίας παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα σε τρεις από τις χώρες συνοχής (Ελλάδα, Ιταλία

και Ισπανία) καθώς και στην Αυστρία. Συνολικά στο εξεταζόμενο διάστημα τα

επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας μειώθηκαν στην Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Δανία

και το ΗΒ, ενώ πολύ μεΥάλη αύξηση έχει σημειώσει το επίπεδο μακροχρόνιας

ανεργίας τ/ς Σουηδiας και λιγότερο τ/ς Ελλάδας.

Γενικά, η μακροχρόνια ανεργία είναι πολύ υψηλότερη σε περιφέρειες με υψηλή

συνολικά ανεργία. Αυτό αντικατοπτρίζει την εμμονή των διαρθρωτικών

προβλημάτων στις περωχές αυτές, όπως για παράδειγμα οι αναντιστοιχίες μεταξύ των

προσφερόμενων θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων που διαθέτει η αγορά εργασίας.

Τα προβλήματα αυτά είναι απίθανο να επιλυθούν απλώς με υψηλότερους ρυθμούς

οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο ή στο επίπεδο της ΕΕ. Οι ρυθμοί αυτοί

πρέπει να συνδυαστούν με ενεργητικά μέτρα για να βελτιωθεί η aπασχoλησιμότητα

των πληγέντων και να βοηθηθεi η προσαρμογή τους στ/ διαρθρωτική αλλαγή.(ΕΕπ,

1999)

Διάγραμμα 2.13: Μεταβολή των επιπέδων μακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη της

ΕΕ, κατά ταχρονικά διασrήματα 1991-1994,1995-2001 και 1991-2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

- 36-



11 ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΔlAΣTAΣH Τl1Σ ΑΠΑΣΧΟΛl1ΣΗΣ ΚΑΙ Τl1Σ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΙΆΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διάγραμμα 2. Ι4: Επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη της ΈΕ: το 200J

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

2.5 Μερική απασχόληση και συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Στην ΕΕ, η δημιουργία θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης αυξήθηκε

περισσότερο από τις αντίστοιχες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Για το χρονικό

διάστημα 1991-1994, η μερική απασχόληση2 μειώθηκε -κατά μικρό ποσοστό- μόνο

στις Δανία, Αυστρία και Ιταλία, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην

Ισπανία και την Ιρλανδία. Η δημιουργία θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης έχει

μειωθεί σημαντικά, κατά το χρονικό διάστημα 1995-2001, στη Δανία, την Ελλάδα και

τη Σουηδία. Στις υπόλο1Πες χώρες έχει σημειώσει αύξηση ιδιαίτερα στην Ιρλανδία,

τ/ν Ιταλία και τη Πορτογαλία. Το 2001, το 18% των εργαζομένων στην ΕΕ

απασχολούνταν σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. Η ανάπτυξη στην

απασχόληση, όμως, οφείλεται κατά κύριο λόγο στις θέσεις εργασίας πλήρους

απασχόλησης. Το 2001, το επίπεδο μερικής απασχόλησης παραμένει σε ιδιαίτερα

υψηλό ποσοστό στην Ολλανδία με 42,2%, ενώ ακολουθούν το ΗΒ, η Σουηδία, η

Δανία, η Γερμανία και το Βέλγιο (με ποσοστά της τάξεως από 18% έως 25%).

Η μερική απασχόληση παραμένει πρωταρχικό στοιχείο τ/ς γυναικείας

απασχόλησης. Στ/ν ΕΕ, το 2001, το ένα τρίτο των γυναικών στην απασχόληση έχουν

θέση εργασίας στη μερική έναντι του 6% των ανδρών. Στ/ν Ελλάδα, την Ισπανία και

τ/ν Ιταλία το χαμηλό ποσοστό των γυναικών στη μερική απασχόληση δείχνει, εν

μέρει, τα εμπόδια που παραμένουν στη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση.

2 Για το χρονικό διάστημα J99 Ι - J994 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την πλήρη αιtασxόληση
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Κεφ.2: Πανόραμα των Ευρωπαϊκών κρατών- μελών

Απ' την άλλη μεριά, πάνω από το 70% των γυναικών στην Ολλανδίααπασχολούνται

μερικώς, το 200 Ι.

Διάγραμμα 2.15: Μεταβολή των επιπέδων πλήρους και μερικής απασχόλησης στα

κράτη τηςΈΕ, κατά ταχΡονικά διαnτήματα 1991-1994 και 1995-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 2.16: Επίπεδα lrλήΡOυς και μερικής απασχόλησηςστα κράτη της ΈΕ, το

2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Όσον αφορά στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο χρονικό διάστημα 1995-2001,

στις περισσότερες χώρες έχουν αυξηθεί, ενώ σε κάποιες άλλες έχουν μειωθεί. Στο

σύνολο της ΕΕ σημείωσε μια μικρή μείωση, έχοντας το 200 Ι ποσοστό 13%.

Παράλληλα, στα κράτη μέλη οι τιμές διαφέρουν από 32% στην Ισπανία σε 4% στην

Ιρλανδία. Οι μοναδικές χώρες, όπου οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σημείωσαν
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μεγαλύτερη αύξηση απ' ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας, είναι το Λουξεμβούργο, η

Ολλανδία, η Πoρτoγαλiα και η ΦιMνδiα.

Διάγραμμα 2.17: Επίπεδα σoμβάnεων ορισμένου χρόνου στα κράτη τηςΈΕ για το

1991, το 1995 και το 200/

Πηγή; Ιδία επεξεργασία

2.6 Δεξιότητες και απασχόληση

Οι δεξιότητες των απασχολούμενων στην ΕΕ, τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται για

όλες ης ηλικιακές ομάδες. Αυτές οι αJJI1J.γές στο επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου

θα επηρεάσει μελλοντικά τη δομή της απασχόλησης και θα παίξουν σημαντικό ρόλο

στον καθορισμό της δυναμικής των τομέων της παραγωγής και των περιφερειακών

ανισοτήτων. Το 2001, οι υψηλά καταρτισμένοι αντιπροσωπεύουν το 24% του

συνόλου των απασχολούμενων όταν οι χαμηλά καταρτισμένοι ανηπροσωπεύουν το

29%. Τη στιγμή που, το μερίδιο των χαμηλά καταρτισμένων στο ποσοστό του

απασχολήσιμης ηλικίας πληθυσμού είναι σχεδόν διπλάσιο από το μερίδιο των υψηλά

καταρτισμένων, τα επίπεδα απασχόλησης των υψηλά καταρτισμένων είναι κατά

πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των χαμηλά καταρτισμένων. Υπάρχουν

σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Ο μεγαλύτερος αριθμός χαμηλά

καταρτισμένων στον απασχολήσιμης ηλικίας πληθυσμό απαντάται στην Πορτογαλία,

ενώ ο μεγαλύτερος υψηλά καταρτισμένων είναι της Φιλανδίας. Στην τελευταία χώρα,

καθώς επίσης στην Ολλανδία και την lρλανδία, τα επίπεδα απασχόλησης αυξάνουν

για τους χαμηλά καταρτισμένους τα τελευταία χρόνια περισσότερο από τα αντίστοιχα

των υψηλά καταρτισμένων. (EC, 2002)
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Τα επίπεδα απασχόλησης γενικά είναι ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο. Σε

ευρωπα"ίκό επίπεδο, το 2001, το επίπεδο απασχόλησης των υψηλά καταρτισμένων

ήταν 83%, των μεσαία καταρτισμένων 70%, ενώ των χαμηλά καταρτισμένων

απασχολούνταν λιγότερο από το 50%. Η διαφορά μεταξύ των επιπέδων απασχόλησης

στα κράτη μέλη είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους χαμηλά καταρτισμένους. Τα

επίπεδα απασχόλησης για τους υψηλά καταρτισμένους διαφέρει από 76% στην

Ισπανία σε 90% στην Πορτογαλία, ενώ για τους χαμηλά καταρτισμένουςαπό 41 %

στο Βέλγιο σε 68% στην Πορτογαλία. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναλογία των

δεξιοτήτων και του μορφωτικού επιπέδου με τις ευκαψίες απασχόλησης για τις

γυναίκες. Το 2001, χαμηλά καταρτισμένες γυναίκες είχαν σημαντικά χαμηλό επίπεδο

απασχόλησης στην ΕΕ (37%). Επίσης, γυναίκες χαμηλού μορφωτικού εmπέδου είχαν

μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, από 58% στην Πορτογαλίασε μόνο 27% στην

lταλία. (EC, 2002)

2.7 Συμπεράσματα- Σύνοψη

Η συνολική αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, κατά το χρονικό διάστημα 1991

2001, οδήγησε σε συνολική μείωση των επ1Πέδων ανεργίας. Κατά τη διάρκεια αυτής

της δεκαετίας, όμως, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρουσιάστηκαν δύο

αντ(ρροπες τάσεις στη μεταβολή της απασχόλησης και της ανεργίας. Η πρώτη

παρατηρήθηκε μεταξύ του 1991 και του 1994, οπότε σημειώθηκε συνολική μείωση

των επ1Πέδων απασχόλησης και αύξηση των επ1Πέδων ανεργίας. Στην επόμενη

χρονική περίοδο, 1995-2001, σημειώθηκαν αντ(στροφες τάσεις, δηλαδή τα επlπεδα

απασχόλησης ακολούθησαν αυξητική πορεία ενώ τα επίπεδα ανεργίας πτωτική.

Οι χώρες που σημείωσαν τις σημαντικότερες αυξήσεις στα επίπεδα απασχόλησης

είναι η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία και αυτές που σημείωσαν σημαντικές

μειώσεις στην ανεργία είναι η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία και το Ηνωμένο

Βασίλειο. Τις βέλτιστες επιδόσεις, δηλαδή, συνολικά στην κατάσταση των αγορών

εργασίας τοος μεταξύ 1991 και 2001, ε(χαν η lρλανδία και η Ολλανδία. Αντίθετη

εικόνα παρουσίασαν η Φιλανδία και η Σουηδία, μειώνοντας τα επίπεδα απασχόλησης

και αυξάνοντας τα επίπεδα ανεργίας. Παρόλα αυτά, ως προς τον στόχο της

Λισσαβόνας για την επίτευξη ποσοστού 70% μέχρι το 2010 για την απασχόληση, το

επίπεδο απασχόλησης της Σουηδίας ήδη βρίσκεται σε αυτό το ποσοστό, ενώ και της
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Φ1λανδίας βρίσκεται αρκετά κοντά. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι αυτό το

στόχο έχουν ήδη επιτύχεΙ., επίσης, η Δανία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Bασiλεω,

ενώ αρκετά μαΚΡ1ά από αυτόν βρίσκονται η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες

χρειάζεται να επισπεύσουν τις προσπάθειές τους. Αντίστοιχα υψηλά επίπεδα ανεργίας

διατηρούν οι τρεις από τις Χώρες Συνοχής- Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία- και η

Φιλανδία (παρόλο ποu έχει και uψηλό επiπεδo απασχόλησης).

Οι επιδόσεις, στην απασχόληση και την ανεργία, ειδικών ομάδων (γυναίκες, νέοΙ.,

μεγαλuτερης ηλικίας ερyαζόμενo~ μακροχρόνια ανερΥία) αποτελοuν ζητήματα

ιδιαίτερης σημασίας και προσοχής. Τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών, κατά το

διάστημα 1991-2001, αuξήθηκαν σημανπκά στην lρλονδία, την Ολλονδία και την

Ισπανία, ενώ μειώθηκαν στη Φιλανδία και την Σουηδία. Ως προς το στόχο της

Λισσαβόνας, να επιτευχθεί ποσοστό απασχόλησης των γυναικών πάνω από 60%

μέχρι το 20 Ι Ο, η πορεία των περισσοτέρωνκρατών είναι ικανοποιητική με εξαίρεση

την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, όπου απαιτούνταιδραστικότερεςενέργειες.

Στην ανεργία, τα επίπεδα των γυναικών, σημείωσαν σημαντικές μειώσεις στην

Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Δανία και το ΗΒ, ενώ αυξήθηκε αρκετά στη Σουηδία, τη

Φιλανδία και την Ελλάδα. Από τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας των γυναικών

διατηρούνη Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.

Τα επiπεδα απασχόλησης ερΥαζομένων μεγαλuτερης ηλικίας (55-64), κατά το

χρονικό διάστημα 1991-2001, αυξήθηκαν σημαντικά στην Ιρλανδία και την Ισπανία,

ενώ ανάλογη μείωση παρουσίασαν στη Σουηδία και την Ελλάδα. Το 2001,

παραμένουν αρκετά χαμηλά στο Βέλγω, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την

Ιταλία, ενώ το ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας είναι

αρκετά αυξημένο στη Σουηδία, τη Δανία και το ΗΒ, στις οποίες έχει ήδη επιτευχθεί

και ο στόχος της Στοκχόλμηςγια τ/ν επίτευξη του ποσοστού 500Α. μέχρι το 2010.

Οι νέοι είναι μια σημαντική μερίδα του πληθυσμού που πλήττεται από ανεργία.

Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, 1991-2001, η ανερΥία των νέων μειώθηκε

σημαντικά στην Ιρλανδία και την Ολλανδία, ενώ αυξήθηκε αρκετά στο

Λουξεμβούργο και τη Σουηδία. Το 200 Ι, στο σύνολο της ΕΕ, η ανεργία των νέων

είναι διπλάσια του συνόλου του εργατικού δυναμικού, ενώ από τα υψηλότερα

επίπεδα διατηρούν το Λουξεμβούργο, η Ιταλία και η Ελλάδα.

Η μακροχρόνια ανεργία είναι ένα ακόμη φαινόμενο που πλήττει τις αγορές

εργασίας των κρατών μελών. Γενική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι η

μακροχρόνια ανεργία είναι πολύ υψηλότερη σε περιφέρειες με υψηλή συνολικά
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ανεργία. Έτσι, υψηλά επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας έχουν η Ιταλία, η Ελλάδα, η

Ισπανία, αλλά και η Γερμανία, ενώ σε χαμηλά επίπεδα διατηροuν τη μακροχρόνια

ανεργία το Λουξεμβοuργο, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία. Οι μεταβολές, στο

εξεταζόμενο διάστημα, για τη μακροχρόνια ανεργία ήταν θετικές για την Ιρλανδία,

την Ολλανδία, τη Δανία και το ΗΒ, ενώ σημαντικά αυξητική τάση σημείωσε η

Σουηδία και λιγότερο η Ελλάδα.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης αυξήθηκε περισσότερο από

τις αντίστοιχες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ, σημειώνοντας το υψηλότερο

επίπεδο μερικής απασχόλησης το 2001 στην Ολλανδία με 42,2%. Οι συμβάσεις

ορισμένου χρόνου μειώθηκαν το χρονικό διάστημα ]995-2001, έχοντας το 2001

ποσοστό 13%. Τέλος, όσον αφορά στις δεξιότητες των απασχολούμενων, τα

τελευταία χρόνια, παρόλο που αυξάνονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες, το μερίδιο

των χαμηλά καταρτισμένων στο ποσοστό του -απασχολήσιμης ηλικίας- πληθυσμού

είναι σχεδόν διπλάσω από το μερίδω των υψηλά καταρτισμένων. Οι διαφορές μεταξύ

των κρατών παραμένουν σημαντικές. Ο μεγαλύτερος αριθμός χαμηλά καταρτισμένων

στον απασχολήσιμης ηλικίας πληθυσμό απαντάται στην Πορτογαλία, ενώ ο

μεγαλύτερος υψηλά καταρτισμένων είναι της Φιλανδίας.
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11 εΥΡΩΠΑΙΚ11 ΔlAΣ'fAΣ11 nΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ nΙΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΝΛ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2001

3.1 Ε,σσ:Υωγή

Αντίστοιχα με τις έντονες ανισότητες στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των

περιφερειών της ΕΕ (Πετράκος & RοdήgueΖ- Pose, 2002; EC, 2002), υπάρχουν

επίσης έντονες ανισότητες και στα επίπεδα της απασχόλησης και της ανεργίας.

Το έτος 200], το επίπεδο απασχόλησηςήταν 63,9% και το επίπεδο ανεργίας ήταν

7,6%. Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. για την επίτευξη

πλήρους απασχόλησης και περιφερειακής συνοχής, πρέπει το επίπεδο απασχόλησης

να φτάσει το 70% μέχρι το 2010. Σύμφωνα με την Ευρωπα'ίκή επιτροπή είναι ένας

εφικτός στόχος, oJJ.iJ. εξαιρετικά δύσκολος με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Το

]991 το επίπεδο απασχόλησης στην ΕΕ ήταν στο 62,2% και το 2000 έφτασε στο

63,9%. Επομένως, οι μελλοντικοί ρυθμοί πρέπει να είναι αισθητά υψηλότεροι, κάτι

που εξαρτάται φυσικά και από το γενικότερο αναπτυξιακό περιβάλλον που θα

διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια στην ευρωπα'ίκή οικονομία. (Ψυχάρης & Καζαζής,

2002) Αντίστοιχα, η μείωση στα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ, ιδιαίτερα στην

μακροχρόνια ανεργία, την ανεργία των νέων και των γυναικών, πρέπει να είναι

σημαντική ώστε να συντελέσει στην κοινωνική συνοχή και στην εξάλειψη των

περιφερειακών ανισοτήτων.

Οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν, εδώ και καιρό, μείζον θέμα για τις

κοινοτικές πολιτικές. Η εξάλειψη αυτών των ανισοτήτων είναι απαραίτητη για την

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας,

εφόσον οι καθυστερημένες περιφέρειες δυσχεραίνουν αυτή τη διαδικασία. «Οι

φτωχές επιδόσεις στην απασχόληση των λιγότερο- πλεονεκτικών περιφερειών

συντελεί ως βασικός παράγοντας στην επιβράδυνση της σύ'γκλισης», αναφέρει ο De

Ia Fuente. Οι προσπάθειες για τη γεφύρωση των ανισοτήτων είναι σημαντική, επίσης,

για τη συνοχή στο εσωτερικό της ΕΕ. Τέλος, η παγκοσμιοποίηση προσθέτει άλλη μια

διάσταση που επηρεάζει τη διάρθρωση των αγορών εργασίας των ευρωπαϊκών

περιφερειών και επομένως, συντελεί στην ένταση των ανισοτήτων τους. (EC, 2002)

Στην ανάλυση της εξέλιξης των περιφερειακών ανισοτήτων που ακολουθεί

χρησιμοποιούνται στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία των κρατών- μελών
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για τη χρονική περίοδο 1990-200 Ι, που προέρχονται από τα στατιστικά δεδομένα της

βάσης Eurostat της Κοινότητας.

3.2 Περιφερειακές ανισό'Π'ιτες στην απασχόληση

3.2.1 Περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο κρατών

Στην παρούσα ενότητα θα γίνει μια ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων

χωριστά για κάθε κράτος μέλος στο εσωτερικό του, σε επίπεδο περιφερειών NUTS ΙΙ.

παρουσιάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης Cv, καθώς και

τη διαχρονική εξέλιξη της διασποράς των τιμών του επιπέδου απασχόλησης των

περιφερειών NUTS ΙΙ του κάθε κράτους που επιπλέον μας δείχνει την τάση

σύγκλισης ή απόκλισης των περιφερειών ως προς τον ευρωπα'ίκό μέσο όρο. Να

σημειώσουμε ότι έχει γίνει επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από τη βάση

στατιστικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat (New Cronos). Τέλος, να

τονίσουμε ότι στο διάγραμμα της διασποράς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ισούται με

]00, καθώς και την έλλειψη πλήρων στοιχείων για τη Γερμανία που καθιστά αδύνατη

την ανάλυση τόσο του συντελεστή διακύμανσης όσο και τη διασπορά για τις

περιφέρειές της.

3.2.1.1 Βέλγιο

Στο Βέλγιο οι ανισότητες στο επίπεδο απασχόλησης παρουσιάζουν αυξομειώσεις

χωρίς κάποια εμφανή τάση. Μπορούμε απλά να σημειώσουμε ότι η τιμή του

συντελεστή διακύμανσης μειώθηκε ελαφρά από 0,083 περίπου σε 0,075, που

σημαίνει ότι μειώθηκαν αντίστοιχα οι ανισότητες στις περιφέρειες του Βελγίου.
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Διάγραμμα 3.lα: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απonχόλησηςοτο Βέλγιο (NUTS1J),

1990-2001

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διασπορά των τιμών του επιπέδου

απασχόλησης του Βελγίου για κάθε χρονιά από το 1991 έως και το 2001 σε σχέση με

τον ευρωπαϊκό μέσο (ο οποίος είναι ίσος με 100) και σε σχέση με τον εθνικό μέσο

όρο (ο οποίος φαίνεται με τη συνεχόμενη γραμμή στο διάγραμμα). Η τάση που

παρατηρείται μέχρι το 1994 είναι ότι οι περιφέρειες τείνουν να αποκλίνουν από τον

ευρωπαϊκό μέσο, ενώ το επίπεδο απασχόλησής τους είναι μεγαλύτερο από της ΕΕ.

Από το 1995 και μετά, με την τότε διεύρυνση τα δεδομένα αλλάζουν και οι

περιφέρειες του Βελγίου έχουν, οι περισσότερες, επίπεδο χαμηλότερο από το μέσο

ευρωπαϊκό. Οι περιφέρειες που έχουν επίπεδο απασχόλησης μεγαλύτερο από αυτό

της ΕΕ παρουσιάζουν σύγκλιση ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ αυτές που

έχουν χαμηλότερο παρουσιάζουν απόκλιση. Παρόλα αυτά, οι περιφέρειες

παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα σε σχέση με τη σύγκλιση στο εσωτερικό

τους. Το 2001 υπάρχουν μόνο τρεις από τις έντεκα περιφέρειες του Βελγίου που το

επίπεδο απασχόλησής τους είναι μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ, με μεγαλύτερο αυτό

της Vlaamas Brabant (102,2% περίπου), ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται κάτω από τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο με μικρότερο ποσοστό αυτό της περιφέρειας Hainaut (81,33%).

Το επίπεδο απασχόλησης της περιφέρειας της πρωτεύουσας βρίσκεται κατά 16

περίπου ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Ως προς τον εθνικό μέσο όρο, παρατηρούμε ότι η τάση σύγκλισης των

περιφερειών είναι επίσης διαχρονικά σχετικά σταθερή, ενώ να παρατηρήσουμε ότι ο
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εθνικός μέσος όρος του Βελγίου είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέχρι το 1994

και μικρότερος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο της ΕΥΡΙ5.

Διάγραμμα 3.1β: Διαnπopά των τιμών της απασχόλησης στο Βέλγιο (NUTS 1/),

1991-2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

3.2.1.2 Δανία

Η Δανία δεν υποδιαιρείται σε περιφέρειες NUTS ΙΙ. Έτσι, μπορούμε απλά να

εξετάσουμε τη διασπορά των τιμών του εΠ1Πέδου απασχόλησης της περιφέρειας

αυτής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ο οποίος ισούται με 100). Παρατηρούμε

λο1Πόν στο παρακάτω διάγραμμα ότι η Δανία διατηρεί μια προς τα πάνω απόκλιση

διαχρονικά από το μέσο της ΕΕ. Το 200 Ι αποκλίνει κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Διά'Υραμμα 3.2: Διαnπopά των τιμών του επιπtδoυ απασχόλησηςστη Δανία (NUTS

1/), 1991-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.2.1.3 Ελλάδα

Στην Ελλάδα η διαχρονική εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης του επιπέδου

απασχόλησης δείχνει ότι υπάρχει πτωτική τάση στις ανισότητες των περιφερειών

NUTS Η. Να αναφέρουμε ενδεικπκά την πτώση της τιμής του συντελεστή από 0,11

το 1990 σε 0,07 το 200 Ι

Διάγραμμα 3.3α: Εξέλιξη του Cv του επιπΜου απασχόλησης στην Ελλάδα (NυΤS

ΊJ). 1990-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Στο διάγραμμα της διασποράς των τιμών του εΠ1Πέδου απασχόλησης διαΧΡOVΙKά

παρατηρείται μια μικτή τάση. Μέχρι το 1994, ΟΙ ελληνικές περιφέρειες αποκλίνουν

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς τα πάνω, ενώ μετά το 1995 παρουσιάζουν μια

ελαφριά τάση σύγκλισης τόσο ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όσο και ως προς το

εσωτερικό τους. Το 2001, μόνο η περιφέρεια της Κρήτης βρίσκεται ελαφρά πάνω από

το μέσο όρο της ΕΕ, με μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα. Οι υπόλο1Πες βρίσκονται

κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με μικρότερο ποσοστό αυτό της Στερεάς

Ελλάδας κοντά στο 80% (όταν ο μέσος όρος της ΕΕ εΙvαι 100). Το επiπεδo

απασχόλησης της περιφέρειας της πρωτεύουσας βρίσκεται κατά 15 ποσοστιαίες

μονάδες κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ.

Οι ελληνικές περιφέρειες ως προς τον εθVΙKό μέσο όρο παρουσιάζουν ανάλογη

τάση με τον ευρωπαϊκό, δηλαδή μικτή. Ο ελληνικός μέσος όρος είναι χαμηλότερος

από τον ευρωπαϊκό, σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, ενώ παρουσιάζει τάση

απόκλισης από αυτόν.
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ΔιάΥραμμα 3.3β: Διαnπoρά των τιμών του επιπέδυυ απαnχόλησης στην Ελλάδα

(NυΤS lf). 1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.2.Ι4Iσπανία

Η εξέλιξη του συντελεστή διακύμανσης του επmέδου απασχόλησης της Ισπανίας

δείχνει ότι οι ανισότητες στο εσωτερικό της είναι διαχρονικά σχετικά σταθερές και

ελαφρά αυξητικές.

Διάγραμμα 3.4α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απασχόλησηςστην lσπανία (NυΤS

lf). 1990-2001

Πηγή: Ιδία επεξφΥασία
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Οι ισπανικές περιφέρειες διαχρονικά τείνουν να συγκλίνουν ως προς το μέσο όρο

της ΕΕ, με εξαίρεση το 1995 οπότε παρουσίασαν απόκλιση. Οι περιφέρειες αυτές

παρουσιάζουν διάφορες τάσεις κατά τη διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου

απασχόλησης, καθώς και της διασποράς των τιμών αυτού. Αφενός, να

παρατηρήσουμε ότι από το 1996 μέχρι το 1999 το επίπεδο απασχόλησης όλα/ν των

ισπανικών περιφερειών βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ πριν και

μετά από το χρονικό αυτό διάστημα υπάρχουν περιφέρειες με διάφορα επίπεδα

απασχόλησης. Αφετέρου, να σημειώσουμε ότι παρατηρείται σχετική απόκλιση, κατά

έτος, των περιφερειών τόσο στο εσωτερικό τους όσο και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο. Το 2001, τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση από τον κοινοτικό μέσο

εμφανίζει η περιφέρεια IlIes Balears (Βαλεαρίδες νήσοι) κατά 15 ποσοστιαίες

μονάδες, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση η περιφέρεια Ceuta Υ MeIIiIa με 23

περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Η περιφέρεια της πρωτευούσης βρίσκεται ελάχιστα

κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (99,2%).

Οι περιφέρειες της Ισπανίας ακολουθούν κοινή πορεία ως προς τον εθνικό τους

μέσο όρο. Ο ισπανικός μέσος όρος είναι μικρότερος από τον ευρωπαϊκό και έχει τάση

crύ'yKλισης διαχρονικά ως προς τον τελευταίο.

Διάγραμμα 3.4β: Διασπορά των τιμών της απonχόλησης στην lσπανία (NUTS Π).

1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.2./.5 Γαλλία

Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι στα παρακάτω διαγράμματα δεν

περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Guadeloupe, Martinique, French Guiana και

Reunion γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Η Γαλλία διαχρονικά παρουσιάζει στο εσωτερικό των περιφερειών της

αυξομειώσεις στις ανισότητες με μάλλον ελαφρά ανοδική τάση.

Διάγραμμα 3.5α: Εξέλιξη του Cν του επιπέδου απασχόλησης στη Γολλία {NUTS

Π}, /990-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Οι γαλλικές περιφέρειες μέχρι το ]994 παρουσιάζουν μια σχετική απόκλιση από

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά σιtyKλίνOυν μεταξύ τους. Στο χρονικό διάστημα 1995

με 200 Ι, παρατηρείται μια τάση απόκλισης τόσο ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,

όσο και στο εσωτερικό τους. Τα επίπεδα απασχόλησης των περιφερειών είναι

μεγαλύτερα από αυτό της ΕΕ μέχρι το 1994, ενώ με τα νέα δεδομένα τα επίπεδα ως

προς το μέσο όρο των δεκαπέντε κρατών παρουσιάζονται χαμηλότερα. ΤΟ 2001, επτά

από τις 22 περιφέρειες βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ, με μεγαλύτερο

επίπεδο απασχόλησης της περιφέρειας I1e de France- η οποία περιλαμβάνει την

πρωτεύουσα- κατά 3,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Οι υπόλοιπες περιφέρειες, που

βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποκλίνουν αρνητικά άλλες λιγότερο

και άλλες περισσότερο, όπως η περιφέρεια της Κορσικής κατά 35 περίπου

ποσοστιαίες μονάδες.
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Ως προς τον εθνικό μέσο όρο, προς το έτος 200 Ι διακρίνεται μια πιο διακριτή τάση

σύγκλισης από τις γαλλικές περιφέρειες. Ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο, ο εθνικός

παρουσιάζει μικτή τάση διαχρονικά, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια διαφαίνεται πιο

ξεκάθαρα μια τάση σ1ΥΥκλισης.

Διάγραμμα 3.5β: Διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στη ΓαJλία

(NUTSlI),1991-200l'

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.2.1.61ρλανδία

Για την Ιρλανδία διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μόνο για το 2000 και 2001. Στο

χρονικό αυτό διάστημα παρατηρείται μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο

περιφερειών NUTS Π της Iρλανδiας.

Οσον αφορά στο διάγραμμα της διασποράς, οι περιφέρειες της Ιρλανδίας

διαχρονικά τείνουν να συγκλίνουν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν το εξετάσουμε

κατά έτος, οι περιφέρειες σχετικά αποκλίνουν από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, καθώς

επίσης υπάρχει αρκετή απόκλιση και μεταξύ τους. Το 2001 η μια περιφέρεια (η

νοτιοανατολική) αποκλίνει θετικά κατά 3 περίπου μονάδες ενώ η άλλη αποκλίνει

αρνητικά από το μέσο όρο της ΕΕ κατά 3,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Οι δύο περιφέρειες της Ιρλανδίας τείνουν να συγκλίνουν και ως προς τον εθνικό

τους μέσο όρο, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό και συγκλίνει προς

αυτόν.

) Δεν περιλαμβάνονται τα τέσσερα ιm.ερπόντια διαμερίσματα της Γαλλίας λόγω έλλειψης στοιχείων
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Διάγραμμα 3.00: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απΑUΧόλησηςσrην Ιρλανδία (NUTS

/l). 2000-2001, 3.6β: Εξέλιξη της διαοποράς των τιμών της απΑUΧόλησης σrην

Ιρλανδία (NUTSll). 2000-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.2.1.7 Ιταλία

Οι ανισότητες στο εσωτερικό της Ιταλίας, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο

διάγραμμα. παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις από το 1991 έως το 1996 και, μετά, μέχρι

το 2001 μια σχετική σταθερότητα με μια ελαφρά μείωση.

Διάγραμμα 3.7α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απΑUΧόλησης σrην Ιταλία (NUTS

Π). 1991-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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ΔtαΧΡΟV1κά δεν υπάρχε, καμtά tδtαίτερη τάση σύγκλtσης των περιφερεtών ως

προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατά έτος, η πλεtοψηφία των ιταλtκών

περtφερεtών αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κυρίως αρνητtKά. Προς το

2001, διαφαίνεται μια σχετική τάση σύγκλισης ως προς το μέσο της ΕΕ. Το 2001

τρεtς περtφέρειες βρίσKOνταt ελαφρώς πάνω από το μέσο της ΕΕ, ενώ Ot

υπόλοιπες παρουσιάζουν επίπεδο απασχόλησης χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ. Τη

μεγαλύτερη αρνηπκή απόκλtση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σημεtώνουν οι

περtφέρεtες Campania κα, CaΙabήa, κατά 37 περίπου πoσOστtαίες μονάδες. Η

περtφέρεtα που βρίσKεταt η πρωτεύουσα (Lazio) αποκλίνει αρνητtKά κατά 16,5

περίπου μονάδες.

Οι ,ταλικές περtφέρεtες, ως προς τον εθνtκό τους μέσο όρο, παρουσιάζουν μια

σχεηκή σταθερότητα όσον αφορά στη σύγκλtση.

Διάγραμμα 3.7β: ΔιαοποΡά των τιμών της σπσnχόλησης στην Ιταλία (ΝUΤSΠ),

/99/-200/

ΠηΥι'I: Ιδία επεξεργασία
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3.2.1.8 ΛουξεμβούfYYΟ

Το Λουξεμβούρ-ΥΟ, όπως και η Δανία προηγουμένως, δεν υποδιαφείται σε

περιφέρειες τύπου NUTS η, οπότε μπορούμε να εξετάσουμε μόνο τ/ διασπορά των

τιμών του επιπέδου απασχόλησηςτ/ς περιφέρειαςαυτής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο (ο οποίος ισούται με 100).

Έτσι, μπορούμε να παρατ/ρήσουμε ότι το επίπεδο τ/ς απασχόλησης του

Λουξεμβούργου έχει μειωθεί φτάνοντας το 1995 πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο

όρο. Το 200] αποκλίνει αρνητικά από το μέσο όρο της ΕΕ κατά μόλις 2 ποσοστιαίες

μονάδες.

Διάγραμμα 3.8: Διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησηςστο Λουξεμβούργο

(NUTS1J), 1991-2001

Πηγή: Jδία επεξερyασiα

3.2.1.90λλαvδία

Όπως μπορούμε να παρατ/ρήσουμε από το παρακάτω διάγραμμα του

συντελεστή διακύμανσης του επιπέδου απασχόλησης, οι ανισότ/τες στις περιφέρειες

NUTS Π τ/ς Ολλανδίας παρουσιάζουν πτωτική τάση.

Σύμφωνα με το διάγραμμα τ/ς διασποράς, οι ολλανδικές περιφέρειες

παρουσιάζουν σχετική σύγκλιση μεταξύ τους, αλλά όχι και τόσο με τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο. Το ]995 με τα νέα δεδομένα, τα επίπεδα απασχόλησης των περιφερειών

τ/ς Ολλανδίας βρίσκονται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο, ενώ μέχρι το 1994 και
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μετά το 1996 αποκλίνουν προς τα πάνω. Το επίπεδο απασχόλησής τους είναι

μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ. Τη μικρότερη απόκλιση κατά 1Ο περίπου ποσοστιαίες

μονάδες έχει η περιφέρεια Limburg, ενώ τη μεγαλύτερη κατά 20 μονάδες έχει η

Utrecht.

Ως προς τον εθνικό μέσο όρο, οι περιφέρειες της Ολλανδίας παρουσιάζουν τάση

σύγκλισης. Ο εθνικός τους μέσος είναι αρκετά μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό,

ευνόητο εφόσον όλες οι περιφέρειες- όπως προαναφέραμε- έχουν μεγαλύτερο επiπεδο

απασχόλησης από την ΕΕ, και παρουσιάζει θετική απόκλιση από αυτόν.

Διάγραμμα 3.9α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδουαπαοχόλησηςστην Ολλανδία(NUTS

Π), /990-200/

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα3.9β: ΔιαοποΡάτων τιμών της απαοχόλησηςστην Ολλανδία(NUTSII),

/99/-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.2.1.10 Αυστρία

Οι ανισότητες στις περιφέρειες NUTS 11 της Αυστρίας παρουσιάζουν μείωση

μέχρι το 1999 αJJ..ά μετά, μέχρι το 2001, αυξάνονται και πάλι.

Στο διάγραμμα της διασποράς των τιμών του επιπέδου απασχόλησης της Αυστρίας

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι διαχρονικά οι περιφέρειες τείνουν να συγκλίνουν με

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν όλες οι περιφέρειες έχουν

μεγαλύτερο επίπεδο απασχόλησης από αυτό της ΕΕ, με εξαίρεση μια περιφέρεια

(Komten) το 2001 που έχει περίπου 3,5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον

ευρωπαϊκό μέσο. Η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα (Wien) έχει

κατά περίπου 6,5 μονάδες μεγαλύτερο επίπεδο απασχόλησης από αυτό της ΕΕ.

Ως προς τον εθνικό μέσο όρο οι περιφέρειες της Αυστρίας παρουσιάζουν σύ'γl(λιση

μέχρι το 1999 που συνεχίζει, όμως, με μια σχετική απόκλιση μέχρι το 200 Ι. Ο

εθνικός μέσος ως προς τον ευρωπαϊκόπαρουσιάζεισίrγκλιση.

Διάγραμμα3.1Οα: εξέλΙξη του CV του επιπέδου απαοχ6λησης στην Αυστρία (NUTS

Jl). 1995-2001

Πη-Υή: ΙδίαεπεξερΥασία
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Διάγραμμα 3.ΙΟβ: Διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στην Αυστρία

(NUTS!l), 1995-2001

ΠηΥή: Ιδία επεξεργασία

3.2.1.11 ΠΟΡτογαλία

Οι ανισότητες σro εσωτερικό των περιφερειών NlΠS ΙΙ της Πορτογαλίας

παρουσιάζουν διαχρονικά αυξομειώσεις με φθίνουσα συνολικά τάση.

Η διαχρονική εξέλιξη της διασποράς των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στην

Πoρτoγαλiα μέχρι το Ι 994, δείχνει ότι οι περιφέρειες τείνουν να συγκλίνουν μεταξύ

τους, αλλά αποκλίνουν θετικά από τον ευρωπαϊκό μέσο. Στο διάστημα 1995- 20001

παρά τις αυξομειώσεις, τελικά υπάρχει μια σχετική τάση σύγκλισης των περιφερειών

NUTS ΙΙ ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ίδια τάση ισχύει όσον αφορά και σro

εσωτερικό των περιφερειών. Το 2001 μόνο δύο περιφέρειες έχουν χαμηλότερο

επίπεδο απασχόλησης από την ΕΕ, με μικρότερο αυτό της περιφέρειας των Αζόρων

κατά 6,5 περίπου πoσoσrιαiες μονάδες. Aνrίσroιχα, μεγαλύτερο επίπεδο

απασχόλησης είναι αυτό της περιφέρειας του κέντρου (Centro), με περίπου 14

μονάδες άνω του επιπέδου της ΕΕ. Η περιφέρεια, που βρίσκεται η πρωτεύουσα, έχει

μεγαλύτερο επίπεδο απασχόλησης από την ΕΕ κατά 5 μονάδες.

Οι πορτογαλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σχετική σύγκλιση ως προς τον εθνικό

μέσο όρο.
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Διάγραμμα 3.11α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απonχόληοης οτην ΠΟΡταγαλία

(NUΤSΠ). 1990-2001

ΠηΥιΊ: Ιδία επεξερyασiα

ΔιάΥραμμα 3.11β: Διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στην

ΠΟΡτογαλία (NUTS Π). 1991-2001

Πηγή: ΙδίαεπεξερΥασία
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3.2.1.12 Φιλσ:vδία

Για τις περιφέρειες της Φιλανδίας, πρέπει να σημειώσουμε ότι, πλήρη διαθέσιμα

στοιχεία υπάρχουν μόνο για το χρονικό διάστημα 1999-200 Ι.

Οι ανισότητες σε αυτό το διάστημα παρουσιάζουν αυξηπκές τάσεις στο εσωτερικό

των περιφερειών.

Στο ίδιο διάστημα, από το διάγραμμα της διασποράς των τιμών του επιπέδου

απασχόλησης, παρατηρούμε σχετική απόκλιση των περιφερειών σε σχέση με τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 2001 δύο περιφέρειες της Φιλανδiας έχουν μικρότερο

επiπεδo απασχόλησης από την ΕΕ (με μικρότερο αυτό της περιφέρειας Ito-Suomi

κατά 5 περίπου μονάδες), ενώ το μεγαλύτερο επiπεδo απασχόλησης έχει η περιφέρεια

EIand (όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα) με 25,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από αυτό

της ΕΕ.

Ως προς τον εθνικό μέσο όρο, το χρονικό διάστημα 1999-2001, οι περιφέρειες της

Φιλανδίας παρουσιάζουν απόκλιση.

Διάγραμμα 3.l2α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απασχόλησηςστη Φιλανδία (NUTS

/l), 1999-2001, 3.Ι2β: Διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στη Φιλανδία

(NUTS/l), 1999-2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία
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3.2.1.13 Σουηδία

Για τις περιφέρειες της Σουηδίας επίσης. πρέπει να σημειώσουμε ότΙ., πλήρη

διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μόνο για το χρονικό διάστημα 1999-200 Ι.

Οι ανισότητες που παρατηρούvtαι στις περιφέρειες της Σουηδίας σε αυτό το

διάστημα είναι ελαφρά φθίνουσες.

Από το διάγραμμα της διασποράς των τιμών του επιπέδου απασχόλησης

παρατηρείται απόκλιση των περιφερειών ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά

σύγκλιση στο εσωτερικό τους. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το επίπεδο απασχόλησης

στις περιφέρειες της Σουηδίας είναι μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ, με ανώτερο αυτό

της περιφέρειας της Στοκχόλμης με 23 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Οι σουηδικές περιφέρειες παρουσιάζουν σύγκλιση ως προς τον εθνικό τους μέσο

όρο, ο οποίος αποκλίνει θετικά από τον ευρωπαϊκό.

Διάγραμμα 3.l3α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απαnχόλησης (NUTS Π), 1999

2001, 3.Ι3β: Διαnπopά των τιμών του επιπέδου απαnχόλησης στη Σουηδία (NUTS Π),

1999-2001

Πηγή: lδίαεπεξερΥασία
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3.2.1.14 Ηνωμένο Bαnίλειo

Για το Ηνωμένο Βασίλειο πλήρη διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μόνο για το

χρονικό διάστημα Ι 998-200 ι.

Οι ανισότητες στο διάστημα αυτό, μετά από μια αύξηση που παρουσιάζουν μέχρι

το 1999, είναι φθίνουσες.

Οι περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάζουν διαχρονικά μια σχετική

σύΥκλιση τόσο ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (=100) όσο και μεταξύ τους. Η

συντριπηκή πλειοψηφία των περιφερειών έχει επίπεδο απασχόλησης μεγαλύτερο από

αυτό της ΕΕ. Το ανώτερο επίπεδο απασχόλησης έχει η περιφέρεια Berkshire, Bucks

and Oxfordshire, το οποίο είναι κατά 25 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο

από της ΕΕ.

Οι περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν ως προς τον εθνικό τους

μέσο όρο, ενώ αυτός αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό.

Διάγραμμα 3.14α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απαπχόλησης (NUTS Π), 1998

2001, 3.14β: Διαnπoρά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης στο Ηνωμένο Bασiλειo

(NUTS 11), 1998-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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3.2.2 Περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα της απασχόλησης στο εσωτερικό της

Eυpωπαi".-ής Ένωσης

3.2.2.1 2.ε επίπεδο ιφα:τών

Οι ανισόπμες όσον αφορά στα επίπεδα της απασχόλησης ανάμεσα στα κράτη της

ΕΕ, σύμφωνα με το διάγραμμα του συντελεστή διακύμανσης, δείχνουν διαχρονικά

μια τάση πτωπΙCΉ.

Στο διάγραμμα της διασποράς, παρατηρούμε ότι τα δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ

μέχρι το 1994, παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους επίπεδα απασχόλησης

μεγαλύτερα από αυτό της ΕΕ, ενώ αποκλίνουν προς τα πάνω από τον ευρωπαϊκό

μέσο. Από το 1995, τα κράτη μέλη τείνουν να συγκλίνουν τόσο ως προς τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και μεταξύ τους. Το 200 Ι, το μεΥαλύτερο επίπεδο

απασχόλησης έχει η Δανία με 18 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό,

ενώ το χαμηλότερο επίπεδο έχει η Ιταλία κατά 15 μονάδες κάτω από το επίπεδο της

ΕΚ Να σημειώσουμε ότι η πλειονότητα των κρατών έχει επίπεδο ωιασχόλησης άνω

του 60%, ενώ η Δανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν πάνω

από 700,!ο που σημαίνει ότι έχουν ήδη επιτύχει το στόχο της Λισσαβόνας.

Διάγραμμα 3.15α: Εξέλιξη του Cv τηςoπαnχόληoηςτης ΕΕ-/5, σε επίπεδο ιφω:ών,

/99/-200/

Πηγή; Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.15β: Διαmιoρά των τιμών της απασχόλησης στην 'ΕΞ σε επίπεδο

κρατών, 1995-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.2.2.2 Σε επίπεδο περιφερειών

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι ανισότητες στον τομέα τ/ς απασχόλησης παραμένουν

εντονότερες μεταξύ των περιφερειών απ'ό,τι μεταξύ των κρατών μελών τ/ςΈνωσης.

(ΕΕπ, 2002) Το 200 Ι, το ποσοστό απασχόλησης που καταγράφηκε στις 25

περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά ήταν κατά μέσο όρο 76,58%, ενώ το ποσοστό

απασχόλησης που KαταΎlJάφηKε σης 25 περιφέρειες με τη χεψάτερη θέση (δηλαδή

εκείνες που εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά) ήταν 50,2%2 (βλ. Παράρτημα).

Πίνακας 3.1: Οι 25 περιφέρειες NUTS 1/ των κρατώνμελώνμε την υψηλότερηκω

οι 25 με πι> χαμηλότερη απαnχόληση, το 2001

(α)76,58

(β)50,2

1,52

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Το εύρος των αποκλίσεων που παρατηρούνται στην Ένωση ως προς την

απασχόληση εξακολουθεί να βαρύνει στις οικονομικές δυνατότητές της πρόκειται

για ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται περαιτέρω από ανισότητες που εμποδίζουν

2 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα γαλλιιcά uπερπόντια διαμερίσματα και τρεις περιφέρειες της Γερμανίας
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ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού να επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη της

οικονομικής ανάπτυξης. (ΕΕ, 2002)

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αποκλίσεις στο επίπεδο απασχόλησης μεταξύ

περιφερειών παραμένουν σημαντικές. Οι εντονότερες διαφορές μεταξύ των

περιφερειών τους παρουσιάζονται στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία και το

Ηνωμένο Βασίλειο. Περιφερειακές ακραίες τιμές παρουσιάζει η Γαλλία και η

Ισπανία.

ΔιάΥραμμα 3.16: Ποσοστά απασχόλησης ανά χώρα και περιφερειακές ακραίες

τιμές. 2001'

140,..--------------------

130 +-------------------

120 +-----=.--=:!::-------'j":--±

110

100

90

8O+--------jf---.::-

70 +-----------

60+------------------1

ΒΕ DΚ Fl GR ,Τ ΝΙ SE

Πηγή: ΙδΙα επεξεργασία

Στο διάγραμμα 3.17 απεικονίζεται η συσχέτιση της μεταβολής του επιπέδου

απασχόλησης των περιφερειών της ΕΕ στην περίοδο 1991-20OJ με το επίπεδο

απασχόλησης το 199 ι. Το διάγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια. Στο επάνω

αριστερά βρίσκονται οι περιφέρειες που έχουν επίπεδο απασχόλησης μικρότερο του

3 Το πλαiσιo σε αυτό το διάΥραμμα απεικονίζει το 75% των περιφερειών της κάθε χώρας
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ευρωπαϊκού μέσου όρου αλλά ρυθμούς μεταβολής της απασχόλησης υψηλότερους

από την ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές συγκλίνουν προς τον ευρωπαϊκό μέσο από τα κάτω

προς τα πάνω. Στο κάτω αριστερό τεταρτημόρω οι περιφέρειες έχουν επίπεδο

απασχόλησης μικρότερο του ευρωπα-ίκού μέσου και ρυθμούς μεταβολής της

απασχόλησης χαμηλότερους από την ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές αποκλίνουν από τον

ευρωπαϊκό μέσο προς τα κάτω. Στο επάνω δεξιά τεταρτημόρω βρίσκονται οι

περιφέρειες με επίπεδο απασχόλησης μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού και ρυθμούς

μεταβολής της απασχόλησης υψηλότερους από τους ρυθμούς της ΕΕ. Οι περιφέρειες

αυτές αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο προς τα πάνω. Τέλος, στο κάτω δεξιά

τεταρτημόρω βρίσκονται οι περιφέρειες με επίπεδο απασχόλησης μεγαλύτερο του

ευρωπαϊκού μέσου α'λ/ά ρυθμούς μεταβολής της απασχόλησης χαμηλότερους από

τους ρυθμούς της ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές συγκλίνουν από τα πάνω προς τα κάτω.

(βλ. επίσης Χόρτη 3)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ποικιλία περιφερειακών προσαρμογών στην

περίοδο 1991-2001, με μια γενική όμως εικόνα σύγκλισης, όπως δε(χνει η αρνητική

κλίση της γραμμής τάσης. Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες κάθε χώρας

τείνουν να είναι σε γενικές γραμμές ομαδοποιημένες και να παρουσιάζουν μια

σχετική χωρική συσχέτιση στη συμπεριφορά τους. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να

οφείλεται στον παράγοντα της χωρικής γειτνίασης, καθώς και στα εθνικά

χαρακτηριστικά ή τις εθνικές πολιτικές των επιμέρους χωρών_ (Πετράκος και

Rodriguez- Pose, 2002)
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Διάγραμμα 3.17: Μεταβολή του περιφερειακού επιπέδου απonχόλησης (199/

200/) κω περιφερειακό επίπεδο απonχόλησης(199/) σε επίπεδο NUTS Jl
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Πηγή, Ιδία επεξεργασία
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Συσχέτιση μεΤαβολής .....ν επιπέδων aπασχόλησης
(1991-2001) και επιπέδου aπασχόλησης(1991)
ανά περιφέρειαNUTS 11 σε επίπεδο ΕΕ
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Πηγ~: Ιδία επεξεργασία

(στοιχεία Eurostat)
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ΧΑΡΤΗΣ 2: Μεταβολή των επιπέδων

απασχόλησηςανά περιφέρεια NUΤS 11
στα κράτη μέλη, 1991·2001
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

(στοιχεία EUΓostat)
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3.3 Οι περιφερειακέςανισότητεςστην ανεργία

3.3.1 Ηεριφl''ρειακές ανισόπιτες στα επίπεδα πις ανl'Μίας στο εσωτερικό ΠQν

κρατών

3.3.1.1 Βέλγιο

Στο διάγραμμα 3.18α παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συντελεστή

διακύμανσης Cv, ο οποίος δείχνει τη διαχρονική πορεία των ανισοτήτων του επιπέδου

της ανεργίας σε επίπεδο περιφερειών NUTS 11. Οι περιφέρειες του Βελγίου

παρουσιάζουν διαχρονικά μια αυξητική τάση των ανισοτήτων τους.

Διάγραμμα 3.18α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας σro Βέλγιο (NUΤS l/).

1991- 2001

ΠI1'Υή: Ιδία επεξεργασία

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διασπορά των τιμών του επιπέδου

ανεργίας του Βελγίου για κάθε χρονιά από το 1991 έως και το 2001 σε σχέση με τον

ευρωπαϊκό μέσο (ο οποίος είναι ίσος με 100) και σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο (ο

οποίος φαίνεται με τη συνεχόμενη γραμμή). Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα

μπορούμε να παρατηρήσουμε οι τιμές του επιπέδου ανεργίας των περιφερειών NUTS

11 διαχρονικά τείνουν να αποκλίνουν τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την ίδια τάση ακολουθούν, επίσης, ως προς τον εθνικό μέσο

όρο Το 200 Ι, το ανώτερο επίπεδο ανεργίας έχει η περιφέρεια Hainaut με περίπου 68

ποσοστιαίες μονάδες άνω του επιπέδου της ΕΕ. Ενώ το μικρότερο έχει η περιφέρεια

Ylaarns-Brabant με 65 περίπου μονάδες κάτω του ευρωπαϊκού μέσου. Η περιφέρεια
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στην οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα έχει επίπεδο ανεργίας 45 ποσοστιαίες μονάδες

μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ (που είναι ίσο με 100).

Διάγραμμα 3.18β: ΔιαοποΡά των τιμών της ανΗργίας οτο Βέλγιο (NUTSll). 1991

2001

Πηγή: Ιδίαεπεξερyασiα

3.3.1.2 Δανία

Η Δανία δεν υποδιαφείται σε περιφέρειες NUΤS Π. Έτσι. μπορούμε απλά να

εξετάσουμε τη διασπορά των τιμών του επιπέδου απασχόλησης της περιφέρειας

αυτής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ο οποίος ισούται με 100). Έτσι

παρατηρούμε ότι διαχρονικά παρουσιάζει απόκλιση ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

μέχρι το 1997, ενώ μετά διατηρεί μια σταθερότητα της απόκλισης αυτής. Το επίπεδο

ανεργίας της Δανίας είναι χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ (κατά 43 περίπου

ποσοστιαίες μονάδες το 2001).

Διάγραμμα 3.19: Διαοπορά των τιμών του επιπέδου ανεργίας στη Δανία (NUTSlJ).
1991- 2001

Πηγή: lδίαεπεξφΥασία
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3.3.1.3 Γερμανία

Όσον αφορά στη Γερμανία τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν διάφορες

ελλείψεις με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η δημιουργία του διαγράμματος της

διαχρονικής εξέλιξης του συντελεστή διακύμανσης των τιμών του επιπέδου ανεργίας

της. Έχουμε όμως το διάγραμμα της διασποράς των τιμών της ανεργίας για το

χρονικό διάστημα 1991-2001. Από αυτό, παρατηρούμε ότι μέχρι το 1995 τα επίπεδα

ανεργίας των περιφερειών της Γερμανίας παρουσιάζουν τάση σύγκλισης τόσο ως

προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσο και μεταξύ τους, ενώ μετά το 1995 και ως το 2001

αποκλίνουν από μέσο της ΕΕ και οι ανισότητες στο εσωτερικό τους αυξάνονται. Ο

εθνικός τους μέσος όρος τείνει να συγκλίνει ως προς τον ευρωπαϊκό, όμως οι

περιφέρειες ακολουθούν τάση απόκλισης ως προς αυτόν. Το 2001, οι περιφέρειες

HaIIe και Dessau έχουν τα ανώτερα επίπεδα ανεργίας στη Γερμανία. Σε σύγκριση με

το επίπεδο ανεργίας της ΕΕ είναι κατά 122! ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερα. Το

χαμηλότερο επίπεδο έχει η περιφέρεια Oberbayem με 60 μονάδες κάτω από αυτό της

ΕΕ. Η περιφέρεια όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα έχει επίπεδο ανεργίας κατά 65

περίπου μονάδες μεγαλύτερο του επιπέδου της ΕΕ.

Διάγραμμα 3.20: Διασπορά των τιμών της ανεΡΥίας στη Γερμανία (NUTSJl). 1991

2001

ΠηΎή; Ιδία εm:ξερyασία
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3.3.1.4 Ελλώ5α

Οι ανισότητες των ελληνικών περιφερειών, σύμφωνα με το διάγραμμα της

εξέλιξης του συντελεστή διακύμανσης των τιμών του επιπέδου της ανεργίας τους,

διαχρονικά παρουσιάζουν μια σχετική σταθερότητα. Πιο συγκεκριμένα, από το 1991

μέχρι το 1996 αυξάνονται ελαφρώς, ενώ από το 1996 έως το 200 Ι ακολουθούν μια

σχετικά φθίνουσα πορεία.

Διάγραμμα 3.2Ια: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στην Ελλώ5α (NUTS Π),

1991· 2001

Πηγή: IδiαΕXΕΞΕρyασία

Όσον αφορά στο διάγραμμα της διασποράς, οι ελληνικές περιφέρειες στο σύνολό

τους τείνουν να αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με εξαίρεση ελάχιστες που

τείνουν να συγκλίνουν. Οι ελληνικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση

και μεταξύ τους. Απόκλιση παρουσιάζουν και ως προς τον εθνικό μέσο όρο. Να

σημειώσουμε ότι διαχρονικά το επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί

σημαντικά σε αρκετές περιφέρειες. Το ανώτερο επίπεδο ανεργίας στην Ελλάδα έχει η

περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας που είναι κατά Ι 08 ποσοστιαίες μονάδες

μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ. Το μικρότερο έχει η περιφέρεια της Κρήτης που είναι

μικρότερο από αυτό της ΕΕ κατά 14 περίπου μονάδες. Η περιφέρεια της

πρωτεύουσας έχει επίπεδο ανεργίας κατά 37 περίπου μονάδες μεγαλύτερο του

επιπέδου της ΕΕ.
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Διάγραμμα 3.2Ιβ: Διασπορά των τιμών της ανεργίας στην Eλ'λάJJα (NUTS ΙΙ),

1991- 200/

πt}Ύή: Ιδία επεξερΥασία

3.3.1.51σπανία

Οι ανισότητες των ισπανικών περιφερειών ως προς το επiπεδo ανεργίας τους,

σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, παρόλο που παρουσιάζουν αυξομειώσεις

διαχρονικά,καταλήγουνστα ίδια επίπεδα.

Διάγραμμα 3.22α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στην Ισπανία (NUTS l/),

1991- 2001

πt}Ύή: Ιδία επεξερΥασία

Οι περιφέρειες της Ισπανίας, σύμφωνα με το διάγραμμα της διασποράς,

διαχρονικά διατηρούν μια σχετική σταθερότητα με διάφορες μικρές αυξομειώσεις.

Μέχρι το 2000 δείχνουν μια τάση απόκλισης ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο αλλά και
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ως προς το εσωτερικό τους. Το 2001, όμως, διαφαίνεται μια τάση σύγκλισης. Να

σημειώσουμε ότι μεταξύ τους οι περιφέρειες έχουν αρκετά μεγάλη απόκλιση.

Ελάχιστες είναι αυτές που διαχρονικά βελτίωσαν την κατάσταση της ανεργίας τους

μειώνοντας το επίπεδο ανεργίας τους. Το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας έχει η

περιφέρεια Comunidad ForaI de Νaνaπa (κατά 20 μονάδες κάτω από την ΕΕ), ενώ το

μεγαλύτερο έχουν οι περιφέρειες Andalucia, Extremadura και Ceuta Υ Melil1a με

περίπου 190! ποσοστιαίες μονάδες πάνω από επίπεδο ανεργίας της ΕΕ. Η περιφέρεια

που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα έχει, κατά περίπου 30 ποσοστιαίες μονάδες,

επίπεδο ανεργίας μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ.

Διάγραμμα 3.22β: Διαnπopά των τιμών της ανεργίας οτην Ισπανία (NUTS Jl),

1991- 2001

Πτrγή: Ιδία εxεξερyασiα

3.3.Ι.6Γαλλία

Καταρχήν, πρέπει να σημειώσουμε ότι για το διάγραμμα της διαχρονικής εξέλιξης

του συvτελεστή διακύμανσης των τιμών του επιπέδου ανεργίας δεν περιλαμβάνονται

οι τιμές για τις περιφέρειες Guadeloupe, Martinique, French Guiana και Reunion

(NUTS 11) της Γαλλίας γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι ανισότητες στις γαλλικές περιφέρειες, σύμφωνα με το συντελεστή διακύμανσης

των τιμών του επιπέδου ανεργίας, ακολουθούν διαχρονικά αυξητική τάση.
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Διάγραμμα 3.23α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στη Γαλλία (NUTS Ι/).

1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Όσον αφορά στο διάγραμμα της διασποράς των τιμών του επιπέδου ανεργίας στη

Γαλλία, παρατηρούμε ότι οι περιφέρειες τείνουν να αποκλίνουν ως προς το μέσο

ευρωπαϊκό όρο, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο. Τάση απόκλισης

παρουσιάζουν, επίσης, τόσο ως προς τον εθνικό μέσο όσο και μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιφέρειες Guadeloupe, Martinique, French

Guiana και Reunion που αποκλίνουν κατά 170 έως και 340 ποσοστιαίες μονάδες, το

2001, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο. Χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας έχει η

περιφέρεια AJsace (37 περίπου μονάδες κάτω του μέσου της ΕΕ). Η περιφέρεια της

πρωτεύουσας έχει το ίδιο ακριβώς επίπεδο ανεργίας, το 2001, με την ΕΕ.

Διάγραμμα 3.23β: Διασπορά των τιμών της ανεργίας στη Γαλλία (NUTS JJ). 1991

20011

Πηγή: lδίαεπεξερΥασία

1 Για το 1991, 1993, 1994, 1997 και 1998 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις τέσσερις

υπερπόνι"ιες περιφέρειες της Γαλλίας, ενώ για το Ι 996 δεν υπάρχουν για μία αιώ αυτές.
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3.3.1. 71ρλανδία

Οι ανισότητες των περιφερειών της Ιρλανδίας, σύμφωνα με το συντελεστή

διακύμανσης του επιπέδου της ανεργίας, παρουσιάζουν αυξομειώσεις με ανοδική

τάση. Στο διάγραμμα της διασποράς. ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ο οποίος

ισούται με Ι 00) οι φλανδικές περιφέρειες μέχρι το 1997 συγκλίνουν ως προς το μέσο

της ΕΕ από τα πάνω προς τα κάτω. ενώ μέχρι το 2001 αποκλίνουν πάλι από τα πάνω

προς τα κάτω. Αυτό δείχνει τη σημαντική βελτίωση του επιπέδου της ανεργίας στο

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα. Το ]99] το επίπεδο ανεργίας των περιφερειών ήταν

μεγαλύτερο του επιπέδου της ΕΕ, ενώ μέχρι το 200] η κατάσταση ανατρέπεται και

παρατηρούμε πλέον ότι το επίπεδο ανεργίας αυτών είναι μικρότερο από αυτό της ΕΕ

(κατά 40 και 65 ποσοστιαίες μονάδες).

Διάγραμμα 3.24α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδουανεΡΥίω;στηνΙρλανδία(NUΓS11),
1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 3.24β: Διασπορά των τιμών της ανεργίω; στην Ιρλανδία (NUTS 11),

1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία
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3.3.1.81ταλία

Σύμφωνα με το διάγραμμα του συντελεστή διακύμανσης του επιπέδου ανεργίας

στην Ιταλία διαπιστώνουμε ότι οι ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν διαχρονικά

αυξομειώσεις στις ανισότητες, με σχετική άνοδο.

Διάγραμμα 3.25α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στην Ιταλία (NυΤS Π).

1991- 2001

Πηγή: ΙδίαεπεξεΡΥασία

Στο διάγραμμα της διασποράς των τιμών της ανεργίας παρατηρούμε ότι οι ιταλικές

περιφέρειες τείνουν να αποκλίνουν στο σύνολό τους ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο

όρο. Το 2001, οι περιφέρειες που αποκλίνουν περισσότερο από το μέσο (αλλά και

μεταξύ τους) είναι αυτές των οποίων το επίπεδο ανεργίας είναι μεγαλύτερο από της

ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές είναι κυρίως περιφέρειες που βρίσκονται στη νότια Ιταλία,

αλλά και άλλες όπως η περιφέρεια στην οποία βρίσκεται και η πρωτεύουσα (με

επίπεδο ανεργίας κατά 35 μονάδες μεγαλύτερο από της ΕΕ). Το ανώτερο επίπεδο

ανεργίας έχει η περιφέρεια Calabήa με 2261 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο του

επιπέδου της ΕΕ. Η εικόνα είναι διαφορετική για τις περιφέρειες με χαμηλότερο

επίπεδο ανεργίας από την ΕΕ. Αφενός, η απόκλιση από το μέσο όρο της ΕΕ δεν είναι

τόσο μεγάλη και αφετέρου, υπάρχει μια σχετική συσπείρωση μεταξύ τους. Το

χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας έχει η περιφέρεια Trentino- AJto Adige κατά 60

μονάδες από της ΕΕ.
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Διάγραμμα 3.25β: Δισnπoρά των τψών της ανεργίας στην lταλία (NUTS ll). 199Ι

200/

Πηγή: Ιδία ΕXΕΞερyασiα

3.3. J. 9 Λουξεμβούργο

Το Λουξεμβούργο, όπως και η Δανία προηγουμένως, δεν υποδιαφείται σε

περιφέρειες NUTS 11, οπότε μπορούμε να εξετάσουμε μόνο τη διασπορά των τιμών

του επιπέδου απασχόλησης της περιφέρειας αυτής σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο

όρο (ο οποίος ισούται με 100).

Σύμφωνα με το διάγραμμα, λοιπόν, το Λουξεμβούργο παρουσιάζει μια

σταθερότητα ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό

διάστημα, με επίπεδο ανεργίας σημαντικά χαμηλότερο από της ΕΕ. Το επίπεδο

ανεργίας του, το 200 Ι, βρίσκεται γύρω στις 70 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το

επίπεδο της ΕΕ.

- 78 -



Η ΕΥΡΩΠΑΙκ.Η ΔlAΠAΣH ΠfΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠfΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΩΝΕ1ΆΝΤΙΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διάγραμμα 3.26: Διασπορά των τιμών της ανεργίας στο Λουξεμβούργο (NυΤS /J),

1991-2001

Πηγή: Ιδία εmξερyασία

3.3.1.10Ο;,λανδία

Οι ανισότητες των περιφερειών της Ολλανδίας, σύμφωνα με το διάγραμμα του

συντελεστή διακύμανσης, παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Από το διάγραμμα της διασποράς, είναι φανερή η τάση των ολλανδικών

περιφερειών να αποκλίνουν διαχρονικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα μετά

το Ι 996. Το επίπεδο ανεργίας όι...mν περιφερειών της Ολλανδίας είναι χαμηλότερο

από αυτό της ΕΕ. Το μεγαλύτερο επίπεδο ανεργίας έχει η περιφέρεια Groninger (47

ποσοστιαίες μονάδες κάτω από της ΕΕ), ενώ το χαμηλότερο έχει η περιφέρεια

Ultrecht με επίπεδο κατά 85 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το συνολικό ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Διάγραμμα 3.27α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου της ανεργίας στην Ολλανδία

(NυΤS J1). 1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.27β: Διαnπoρά των τιμών της σ:vψyίας σrην Ολλανδία (NUTS 1/),

/99/-200/

Πηγή: Ιδία επεξφΥασία

3.3./.1/ Αυστρία

Οι περιφέρειες της Αυστρίας παρουσιάζουν μικτή τάση στις ανισότητές τους

διαχρονικά, με κυρίως φθίνουσαόμως την τελευταίαπερίοδο.

Διάγραμμα3.28α: Εξέλιξη του Cν του επιπέδου ανεργίαςστηνΑυστρία (NUTS fl).

/995- 200/

Πηγή: Ιδία επεξερΥα.σία

Οι περιφέρειες της Αυστρίας. σύμφωνα με το διάγραμμα της διασποράς.

αποκλίνουν από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η απόκλισή τους είναι θετική μιας και το

επίπεδο ανεργίας τους είναι αρκετά χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ. Μια σχετική

απόκλιση διατηρούν και ως προς τον εθνικό τους μέσο. Το μεγαλύτερο επίπεδο
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ανεργίας, το 2001, έχει η περιφέρεια τ/ς πρωτεύουσας (Wien) κατά 35 περίπου

ποσοστιαίες μονάδες κάτω του μέσου τ/ς ΕΕ, ενώ το χαμηλότερο έχει η περιφέρεια

Οberφsteπeίch με 70 περίπου μονάδες κάτω του ευρωπαϊκού μέσου.

Διάγραμμα 3.28β: Διασπορά των ημών της ανεfYYίας στην Αυστρία (NUTS J/),

1995- 2001

Πηγή: Ιδία ΕXΕΞΕΡΓασiα

3.3.1.12 Πορτσγαλία

Οι ανισότητες των πορτογαλικών περιφερειών παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα

στο εξεταζόμενο διάστημα, σύμφωνα με το διάΎραμμα του συντελεστή διακύμανσης.

Διάγραμμα 3.29α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στην Πορτογαλία (NUTS

J/), 1991- 2001

Πηγή: Ιδία ΕXΕΞΕΡΓασiα
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Οι περιφέρειες της ΠΟΡΤοΥαλίας τείνουν να συγκλίνουν μεταξύ τους αλλά όχι και

τόσο ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το επίπεδο ανεργίας τους είναι χαμηλότερο

από το επίπεδο ανεργίας της ΕΕ. Το μεγαλύτερο επίπεδο έχει η περιφέρεια Alentejo

κατά 25 μονάδες μικρότερο του ευρωπαϊκού μέσου, ενώ το χαμηλότερο έχει η

περιφέρεια των Αζόρων κατά 71 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο του μέσου της ΕΕ.

Η περιφέρεια που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα έχει επίπεδο ανεργίας 30 μονάδες

χαμηλότεροτης ΕΕ.

Διάγραμμα 3.29β: Διασπορά των τιμών της ανεργίας στην ΠΟΡτογαλία (NυΤS Jl).

1991- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.3.1.13 Φιλανδία

Οι ανισότητες στις περιφέρειες τ/ς Φιλανδίας ακολουθούν διαχρονικά αυξητική

τάση στο χρονικό διάστημα 1996- 20012, σύμφωνα με το διάγραμμα του συντελεστή

διακύμανσης. Στο διάγραμμα της διασποράς φαίνεται ότΙ, οι περιφέρειες της

Φιλανδίας, όσον αφορά στο επίπεδο ανεργίας, το 1991 ήταν πιο κοντά στον

ευρωπαϊκό μέσο αλλά είχαν και λιγότερες ανισότητες μεταξύ τους. Από το 1995 έως

το 2001, παρουσιάζουν τάση απόκλισης τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο και

στο εσωτερικό τους. Το 200 Ι, δύο μόνο περιφέρειες έχουν χαμηλότερο επίπεδο

ανεργίας από την ΕΕ, με χαμηλότεροαυτό της περιφέρειαςEJand κατά 83 περίπου

ποσοστιαίες μονάδες. Το μεγαλύτερο επίπεδο ανεργίας, την ίδια χρονιά, έχει η

περιφέρεια Ita-SUOnll κατά 78 μονάδες πάνω από το ευρωπαϊκό.

2 Για τις uπόλoιπες χρονιές δεν uπάpχoυν πλήρη διαθέσιμα στοιχεία για όλες τις περιφέρειες NUTS Π.
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Διάγραμμα 3.30α; Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στη Φιλανδία (NUTS /Ι).

1996- 200/

Πηγή: ΙδίαεπεξεΡγασία

Διάγραμμα3.30β; Διαοποράτων τιμών της ανεργίαςστη Φιλανδία (NUTS/I}.l991
και 1995- 200/3

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

3.3.1.14 Σουηδία

Οι ανισότητες στις περιφέρειες της Σουηδίας διατηρούν μια σταθερότητα με μια

ελαφρά ανοδική τάση.

Στο διάγραμμα τ/ς διασποράς, παρατ/ρούμε ότι το 1991 οι περιφέρειες τ/ς

Σουηδίας βρίσκονται μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο, με επίπεδο ανεργίας

χαμηλότερο από τ/ν ΕΕ των δώδεκα, τότε, κρατών μελών. Από το 1995, οπότε και

εντάχθηκε η Σουηδία στην ευρωπαϊκή «οικογένειω>, τα επίπεδα ανεργίας των

3 Για το Ι 99 Ι και Ι 995 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για δύο από τις περιφέρειες της Φιλανδίας
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περιφερειών της βρίσκονται πιο κοντά στο μέσο της ΕΕ, έχοντας άλλες υψηλότερα

και άλλες χαμηλότερα από αυτόν. Η τάση που παρουσιάζουν είναι τάση απόκλισης

ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο και ως προς τον εθνικό. Τα επίπεδα ανεργίας των

περιφερειών μετά από διάφορες τάσεις, το 2001 είναι χαμηλότερα από αυτό της ΕΕ.

Πολύ κοντά στο επίπεδο της ΕΕ βρίσκεται το επίπεδο της περιφέρειας Νοπa

ΜeΙΙaπsνeήge με μόλις 4 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο επίπεδο από την ΕΕ. Ενώ,

το χαμηλότερο επίπεδο ανεργίας παρουσιάζει η περιφέρεια της πρωτεύουσας

Στοκχόλμη- με 65 μονάδες δα/φορά.

Διάγραμμα 3.3Iα: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου της ανεργίας στη Σουηδία (NUTS

lJ). /996- 200/

ΠηΎή: Ιδία επεξερΥασία

Διάγραμμα3.3Iβ: Διαnπopάτων τιμών της ανεργίαςστη Σουηδία (NUTS lJ). 1991

και 1995- 200/'

ΠηΎή: Ιδία επεξεργασία

4 Για το Ι 995 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για δύο από τις περιφέρειες της Σουηδίας
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3.3.1.15 Ηνωμένο BαnίλεlO

Για το Ηνωμένο Bασiλειo πλήρη διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν μόνο για το

χρονικό διάστημα 1998-2001. Οι ανισότητες στο διάστημα αυτό ακολουθούν

αυξητική πορεία, σύμφωνα με το διάγραμμα του συντελεστή διακύμανσης του

επιπέδου ανεργίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το χρονικό διάστημα 1998- 2001, ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι

περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλες τείνουν να αποκλίνουν και άλλες να

συγκλίνουν, χωρίς να εμφανίζεται στο σύνολό τους κάποια ιδιαίτερη τάση. Το

μεγαλύτερο επίπεδο ανεργίας έχει η περιφέρεια Merseysίde (με 29 ποσοστιαίες

μονάδες άνω του επιπέδου της ΕΕ), ενώ το χαμηλότερο έχει η Berkshίre, Bucks and

Oxfordshίre (με 80 περίπου μονάδες κάτω του ευρωπαϊκού μέσου).

Διάγραμμα 3.32α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στο Ηνωμένο BαnίλεlO

(NUTS 11). 1998- 2001, 3.32β: Διαuπoρά των τιμών της ανηηίας σro Ηνωμένο

Βασίλειο (NUTS IJ). 1991 και 1998-2001

Πηγή: Ιδία επε.;ερΥασ1α
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3.3.2 Περιφερειο.κές ανισότητες στα επίπεδα της ανqηίας στο εσωτερικό της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.3.2.1 Σε επίπεδο κρατώ\!

Οι ανισότητες στο εσωτερικό τ/ς ΕΕ, σε επίπεδο κρατών, σύμφωνα με το

διάγραμμα του συντελεστή διακύμανσης για τ/ν ανεργία, μέχρι το 1996 μειώνονται

αJJ..iJ. από το 1997 έως το 2001 έχουν αυξητική τάση.

Σύμφωνα με το διάγραμμα τ/ς διασποράς, όλα τα κράτη μέλη εκτός της Ισπανίας,

μέχρι το 1997, παρουσιάζουν μια σχετική τάση σύγκλισης με τον ευρωπα'iκό μέσο.

AπiJ τότε έως το 2001, παρατηρείται η αντίθετη τάση τόσο στην Ισπανία όσο και στα

υπόλοιπα κράτη μέλη. Το 2001, κατά 70 περίπου ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο

επίπεδο ανεργίας από την ΕΕ έχει η Ισπανία, ενώ κατά τις ίδιες μονάδες μικρότερο

έχει η Ολλανδία.

Διάγραμμα 3.33α: Έξέλιξη του Cv της ανεργίας της EE-J5. σε επίπεδο κρατών,

/99/-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 3.33β: Διασπορά των τιμών της ανεργίας στην ΈΕ σε επίπεδο κρα:τών,

/99/-200/

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Παρατηρώνταςκαι τον πίνακα 3.2, διαπιστώνουμε ότι ο συντελεστής διακύμανσης

της ανεργίας (που εκφράζει τη χωρική διασπορά της ανεργίας)- σε επίπεδο

περιφερειών NUΤS Π- στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά αυξάνεται κατά 6,8

μονάδες από το 1995 έως το 2001. Η ίδια τάση επικρατεί και για όΜ τα κράτη μέλη

εκτός από τ/ν Ελλάδα και την Πορτογαλία. Στην Ελλάδα ο συντελεστής διακύμανσης

της ανεργίας μειώνεται κατά 6,4 μονάδες από το 1995 έως το 2001, ενώ στην

Πορτογαλία μειώνεται κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αυτό αντικατοπτρίζει μια κατάσταση για τις δυο χώρες-πιο έντονα για την Ελλάδα

όπου παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης της ανεργίας, άρα μείωση των

ανισοτήτων σε επίπεδο ανεργίας. Οι πιθανές εκδοχές για τη μείωση αυτή είναι να

μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στις περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ή να αυξήθηκε η

ανεργία σε αυτές με χαμηλό ποσοστό ή ο συνδυασμός αυτών. Η κατάσταση αυτή

δείχνει ότι η ανεργία διαχέεται ισόρροπα τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον

ΠΟΡΤΟΎαλικό. Αυτό φαίνεται προφανώς θετικό, α'JJ.iJ. δεν ισχύει και για τις δύο

περιπτώσεις. Στην ΠΟΡΤΟΎαλία ο μέσος όρος της ανεργίας το 2001 ήταν σχετικά

μικρός, 4%, οπότε η ισόρροπη διάχυση της ανεργίας σημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες

της έχουν χαμηλό ποσοστό ανεργίας, γύρω στο 4%. Στην περίπτωση της Ελλάδας,

όμως, ο μέσος όρος της ανεργίας ήταν σχετικά μεγάλος (10,2%) οπότε η ανεργία θα

είναι ισόρροπα διανεμημένη σλ/ά το επίπεδο ανεργίας θα είναι μεγάλο για όλες τις

περιφέρειες.
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Πίνακας 3.2: Ο συντελεστής διακύμανσης για τα επίπεδα ανεργίας στην 'ΕΞ και τα

κράτη μέλη, με βtmη τις περιφέΡειες NUTSll, /995-2001

47,6 48.8 47 47.9 42.9 39.1 19.1

17.9 17.3 17.5 18.3 2-*.7 28.0 24.1

37.8 41.3 35.7 29.8 26.5 23.7 ~·u

27.2 24.4 22.3 20.7 20.6 19.6 18. Ι

75.7 71.5 66.3 63.3 61.8 61.6 ".
26.8 21,8 24.9 20 15.8 14.5 10.6

28.4 28.8 28.3 27.2 25.5 23.8 16.1

28.6 32.6 29.2 30.0 27.3 27.7 10,1

32.7 30.3 27 23.1 19 16.3 1I

30.6 28.7 21.2 18.1 18.3 14.0 11

46 45.1 43.4- 42.8 37,6 32.3 11.6

Πη'γή: Eurosιat (Ncw CroI\Qs)

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κράτη μέλη, καθώς και το σύνολο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, παρατηρείται αύξηση των ανισοτήτων του επιπέδου ανεργίας. Στην

περίπτωση αυτή το φαινόμενο που εμφανίζεται είναι η πόλωση της ανεργίας.

Υπάρχουν δηλαδή, περιφέρειες με υψηλά ποσοστά ανεργίας και περιφέρειες με

χαμηλά.

Να σημειώσουμε ότι η Δανία και το Λουξεμβούργο δεν περιλαμβάνονται στον

πίνακα για το λόγο ότι αποτελούνται από μία μόνο περιφέρεια NUTS ΙΙ και ότι για

την Ιρλανδία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την παρούσα ανάλυση.

3.3.2.2 Σε επίπεδο περιφερειών

Οι περιφερειακές ανισότητες ως προς την ανεργία παραμένουν σημαντικές. Το

ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε στις 25 περιφέρειες με τη καλύτερη θέση ως

προς το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 2,25% το 2001, riλ/.ά έφθανε το 18,87%
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στις περιφέρειες με τ/ χεφότερη θέση' (βλ. Παράρτ/μα). Σύμφωνα με τ/ν Πρώτη

Έκθεση προόδου για τ/ συνοχή (2002), αυτές οι δύο ομάδες περιφερειών

επωφελήθηκαν από ουσιαστική αύξηση τ/ς απασχόλησης. ΠράγματΙ, η ομάδα των

περιφερειών με τ/ χεφότερη θέση σημείωσε μεγαλύτερη μείωση τ/ς ανεργίας απ'ό,τι

στις περιφέρειες με τ/ν καλύτερη θέση.

Πίνακας 3.3: Οι 25 περιφέρειεςNUTS II των κρατώνμελώνμε την υψηλότερηκω

οι 25 με την χαμηλάτεΡηαΟεΡΥίσ, το 2001

\1 'ι ",,~" "';," 11 Ι' ," 'i ' , !

\1' ,τ "'; Τ "Τ, ;

.\όγος α/ β

ΠηΥή: Ιδία επεξερΥασία

Σε ορισμένα κράτ/ μέλη, οι αποκλίσεις μεταξύ περιφερειών παραμένουν

σημαντικές. Οι εντονότερες διαφορές είναι στην Ιταλία, όπου το ποσοστό ανεργίας

που καταγράφηκε στην πλέον μειονεκτούσα από τ/ν άποψη αυτή περιφέρεια, τ/ν

Καλαβρία, ήταν σχεδόν 25 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο που

παρατ/ρήθηκε στην περιφέρεια με τ/ χαμηλότερη ανεργία, δηλαδή το Trentino

Alto- Adige. Σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών τ/ς έχουν, επίσης, η

Γαλλία (με τρεις από τις περιφέρειες τ/ς να έχουν ακραίες τιμές). η Ισπανία., η

Φιλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ελλάδα.

Στο διάγραμμα 3.35 απεικονίζεται η συσχέτιση τ/ς μεταβολής του επιπέδου

ανεργίας των περιφερειών τ/ς ΕΕ στην περίοδο 1991-2001 με το επίπεδο ανεργίας το

1991. Το διάγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια. Στο επάνω αριστερά

βρίσκονται οι περιφέρειες που έχουν επίπεδο ανεργίας μικρότερο του ευρωπαϊκού

μέσου όρου σ:ι:ι.n. ρυθμούς μεταβολής τ/ς ανεργίας υψηλότερους από τ/ν ΕΕ. Οι

περιφέρειες αυτές συγκλίνουν προς τον ευρωπαϊκό μέσο από τα κάτω προς τα πάνω.

Στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο οι περιφέρειες έχουν επίπεδο ανεργίας μικρότερο

του ευρωπαϊκού μέσου και ρυθμούς μεταβολής τ/ς ανεργίας χαμηλότερους από την

ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο προς τα κάτω. Στο

επάνω δεξιά τεταρτημόριο βρίσκονται οι περιφέρειες με επίπεδο ανεργίας

μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού και ρυθμούς μεταβολής της ανεργίας υψηλότερους από

τους ρυθμούς τ/ς ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές αποκλίνουν από τον ευρωπαϊκό μέσο

~ Συμπεριλαμβά\'oν:rω τα Υαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
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προς τα πάνω. Τέλος, στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο βρίσκονται οι περιφέρειες με

επίπεδο ανεργίας μεγαλύτερο του ευρωπαϊκού μέσου αλNi ρυθμούς μεταβολής της

ανεΡΎίας χαμηλότερους από τους ρυθμούς της ΕΕ. Οι περιφέρειες αυτές συγκλίνουν

από τα πάνω προς τα κάτω. (βλ. και Χάρτη 4)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ποικιλία περιφερειακών προσαρμΟΎών στην

περίοδο 1991-2001, με μια γενική όμως εικόνα σύγια/σης, όπως δείχνει η αρνητική

κλίση της γραμμής τάσης. Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι οι περιφέρειες κάθε χώρας

τείνουν να είναι σε γενικές γραμμές ομαδοποιημένες και να παρουσιάζουν μια

σχετική χωρική συσχέτιση στη συμπεριφορά τους. Η συσχέτιση αυτή μπορεί να

οφείλεται στον παράγοντα της χωρικής γειτνίασης, καθώς και στα εθνικά

χαρακτηριστικά ή τις εθνικές πολιτικές των επιμέρους χωρών. (Πετράκος και

Rodrίguez- Pose, 2002)

Διάγραμμα 3.34: Ποσαπά αvεpγίας ανά χώρα και περιφερειακές ακραίες τιμές, 20016

500,--------------------,

+f!94 Reunion (FR)

400+------------------__1
.μιq1 Gιιadeloupe(FR)

+tι<1.! Martinique (FR)

3OO+-----~:=_----__1f_-----__1

200 +----+---::::I::--+-"'F-

100

o+------------------j

-100 .ι-,,,----=~___="c_____::Ο~--c__:_~=---,,.:-'
ΑΤ DE ES FR ΙΕ Lυ ΡΤ υκ

ΒΕ

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

ο" FI GR lτ ΝΙ 5Ε

6Το γκρι πλαίσιο σε αυτό το διάγραμμα απεικονίζει το 75% των περιφερειών τ/ζ ΙCάθε χώρας
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Διάγραμμα3.35: Μεταβολή του περιφερειακού επιπέδου ανεργίας (1991- 2001) και

περιφερειακό επίπεδο ανεργίας (199Ι) σε επίπεδο NU7S ΊΙ

επίπεδοανεργίας, 1991

ΠηΥή: Ιδία επεξεργασία
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ΧΑΡΤΗΣ 3: Συσχέτιση μεταβολήςτου επιπέδου ανεργίας

(1991.2001) και επιπέδου ανεργίας (1991)
ανά περιφέρειαNUTS 11 στα κράτη μέλη

% του πληθυσμού ηλικίας 15-64
CJ άνευ στοιχείων

.ι επ.ανεργίας>7,9,ρυθμ μεταβ>-3,8

.. επ.ανεργίας<7,9,ρυθμμεταβ>-3,8

επ.ανεργίας>7,9,ρυθμμεταβ.<-3,8

.. επ.ανεργίας<7,9,ρυθμμεταβ.<-3,8

επ.ανεργίαςΕΕ= 7,9
ρυθμ.μεταβ. ΕΕ= -3,8

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

(στοιχεία Eurostat)
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ΧΑΡΤΗΣ 4: Μεταβολή των επιπέδων ανεΡΥΙας

ανά περιφέρεια NUTS 11 στα κράτη μέλη, 1991·2001

500 Ο 500 Km
~I~lίίίiίίίίίίίίίiiiίifllllll~~~I

ρυθμ.μεταβολής ΕΕ= -3,8

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

(στοιχεία Eurostat)
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3.4 Συμπεράσματα- Σύνοψη

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων σε

όρους απασχόλησης και ανεργίας τόσο σε επίπεδο κρατών στο εσωτερικό τους, όσο

και σε επίπεδο κρατών και περιφερειών στο εσωτερικό της ΕΕ. Οι ανισότητες αυτές

υπολογίστηκαν με διάφορες μεθόδους όπως η μέτρηση του σταθμισμένου συντελεστή

διακύμανσης και η μέτρηση της διασποράς των nμών των επιπέδων απασχόλησης και

ανεργίας. Επίσης, αποτυπώνοντας τη συσχέτιση των ρυθμών μεταβολής των

επmέδων, μεταξύ 1991 και 2001, με το επίπεδο απασχόλησης ή ανεργίας του 1991,

υπολογίσαμε ποιες περιφέρειες έχουν ρυθμό αύξησης της απασχόλησης ή ανεργίσς

μεγαλύτερο ή μικρότερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό σε συνάρτηση πάντα με το αν

έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο επίπεδο απασχόλησης ή αντίστοιχα ανεργίας το 1991.

Στην πλεωψηφία των κρατών, οι ανισότητες στο εσωτερικό τους, διαχρονικά

παρουσιάζουν σχετικά πτωτική τάση όσον αφορά στην απασχόληση αJJ..ά δείχνουν

να αυξάνονται όσον αφορά στην ανεργία. Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών

είναι πω έντονες με βάση τα επίπεδα ανεργίας παρά της απασχόλησης. Έντονες

περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα απασχόλησης έχουν οι: Ισπανία, Ιταλία,

Φιλανδία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στα επίπεδα ανεργίας σημαντικά

έντονες ανισότητες παρουσιάζει η Ιταλία και ακολουθούν οι: Γαλλία, Ισπανία,

Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα. Ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα

επίπεδα απασχόλησης των περιφερειών στο εσωτερικό του κάθε κράτους χωριστά

παρουσιάζουν- στην πλειοψηφία- σύγκλιση, ενώ αντίστοιχα τα επίπεδα ανεργίας

παρουσιάζουν απόκλιση.

Στο εσωτερικό της ΕΕ, μεταξύ των κρατών μελών της, οι ανισότητες στα επίπεδα

απασχόλησης ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο

χρονικό διάστημα 1991-1994, παρουσιάζουν απόκλιση προς τα πάνω, ενώ στο

διάστημα ]995-2001 συγκλίνουν. Αντίστοιχα, στα επίπεδα ανεργίας των κρατών

μελών οι ανισότητες μειώνονται στο διάστημα 1991-1996, ενώ στη συνέχεια

παρουσιάζουν αυξητική τάση. Τα επίπεδα ανεργίας των κρατών σημειώνουν ελαφριά

τάση σύγκλισης ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο μέχρι το 1997, ενώ στη συνέχεια έως το

2001 παρουσιάζουν τάση απόκλισης.

Σε επίπεδο περιφερειών στο σύνολο τ/ς ΕΕ, οι ανισότητες είναι γενικά πιο έντονες

απ' ότι μεταξύ κρατών, τόσο στα επίπεδα απασχόλησης όσο και στα επίπεδα
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ανεργίας. Ακόμη, να σημειώσουμε ότι οι ανισότητες στα επίπεδα ανεργίας μεταξύ

των περιφερειών είναι σημαντικά πω έντονες σε σχέση με τις ανισότητες στα επίπεδα

απασχόλησης. Τέλος, από τη συσχέτιση της μεταβολής τόσο των επιπέδων

απασχόλησης όσο και ανεργίας μεταξύ 1991 και 2001, με το επiπεδo απασχόλησης/ ή

ανεργίας το 1991, διαπιστώνουμε ότι η γενική τάση που παρουσιάζουν οι περιφέρειες

NUTS ΙΙ της ΕΕ, στο σύνολό τους, είναι τάση σύγκλισης στην απασχόληση αλλά και

την ανεργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔIΕΥΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ,.ΗΦIΕΣ

ΧΩΡΕΣ

4.1. Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη σημαδεύτηκε από σημαντικά γεγονότα που είχαν

ως αποτέλεσμα να αλλάξει αισθητά η παλιά γεωπολιτική τάξη πραγμάτων και να

τεθεί τέρμα στα παλιά μοντέλα διεθνούς ισορροπίας. Το ευρωπαϊκό όραμα

υλοποιήθηκε με γρήγορο ρυθμό ξεπερνώντας πολλά από τα εμπόδια που συνάντησε

κατά καιρούς. Οι ευρωπαίοι ηγέτες διέγνωσαν τη μεγάλη σημασία της ένταξης νέων

μελών στην «ευρωπαϊκή OΙKoγένειw).

Η διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ),

την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία εντάσσεται στο νέο αυτό πλαίσιο και αποτελεί

πρόκληση ιστορικής σημασίας για την ΕΕ. Αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ μέχρι

το 2006, καθώς η επέκτασή της θα ευνοήσει τις ανταλλαγές και την οικονομική

δραστηριότητα ενώ θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της

ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της. Η προσχώρηση νέων κρατών μελών θα

συμβάλλει στην αύξηση της βαρύτητας και της επιρροής της Ένωσης στη διεθνή

σκηνή.

4.2 Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διεύρυνση

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΚΟΠεΥχάγης, το 1993, καθορίστηκαν τα

κριτήρια προσχώρησης των νέων χωρών. Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων

άρχισε στις 31 Μαρτίου 1998 με τις πρώτες έξι χώρες, το ονομαζόμενο γκρουπ του

Λουξεμβούργου: Κύπρο, Τσέχικη Δημοκρατία, Εσθονία, ΟυΥΥαρία, Πολωνία και

Σλοβενία, ενώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999,

συμφωνήθηκε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις και με τις υπόλοιπες (γκρουπ του

Ελσίνκι): Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία και Δημοκρατία της

Σλοβακίας. Στο Συμβούλιο αυτό αναγνωρίστηκε στην Τουρκία καθεστώς υποψήφιας

χώρας και τονίστηκε η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά στην εφαρμογή της

προενταξιαΚ'ής στρατηγικής ανοίγοντας έτσι δρόμο για προσΈΥΥιση ανάμεσα στην
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Ένωση και τη χώρα αυτή, χωρίς όμως να αρχίσουν ακόμη οι διαπραγματεύσεις

προσχώρησης όπως συμβαίνει με ης υπόλοιπες 12 χώρες.

Παράλληλα με την πολιτική των διαπραγματεύσεων, η ΕΕ έπρεπε να προετοιμάσει

την πολιτική της για την ομαλή ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών, εκ των οποίων

στην πλειοψηφία το ΑΕΠ κατά κεφαλή είναι συγκριτικά πολύ χαμηλό σε σχέση με

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η απάντηση της ΕΕ δόθηκε με την αναθεώρηση των

διαρθρωτικών και αγροτικών πολιτικών, το Μάρτιο του 1999, με την Agenda 2000

και την ανάπτυξη ειδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων για τις υποψήφιες χώρες

(ISPA, SAPARD κλπ). (C.Weise κ.ά., 2001)

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν, το Δεκέμβριο του 2001, συμφωνήθηκε

ότι αν ο ρυθμός ανάπτυξης, που έχει επιτευχθεί στις υποψήφιες χώρες διατηρηθεί

τότε δέκα από αυτές θα συμμετάσχουν ως μέλη σης εκλογές του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου το 2004. Οι χώρες αυτές είναι οι: Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία,

Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Τσέχικη

Δημοκρατία και Σλοβενία. Το Συμβούλιο αναγνώρισε τις προσπάθειες της

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και τις προέτρεψε να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

(EC,2002)

Το Δεκέμβριο του 2002 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην ΚΟΠεΥχάΎιι γίνονται

δεκτές στη «μεΥάλη ευρωπαϊκή οικογένεΙα/) οι οκτώ χώρες της ΚΑΕ, η Κύπρος και η

Μάλτα, οι οποίες θα ενταχθούν από την ι
η
Μαίου του 2004. Οι διαπραγματεύσεις

ήταν επίπονες και απαίτησαν μεγάλες θυσίες. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα

πρέπει να περιμένουν έως το 2007, ενώ για την Τουρκία τα πράγματα είναι λιγότερο

θετικά. Οι 15 όρισαν μια ημερομηνία γι' αυτήν, το Δεκέμβριο του 2004, οπότε και θα

εξεταστεί ως προς τα πολιτικά κριτήρια και μόνο αν τα πληρεί θα είναι έτοιμη να

αρχίσει τις προενταξιακές διαδικασίες, χωρίς όμως σttyKεKριμένη ημερομηνία

προσδιορισμού. (Κράλλη, 2002)

Με τα δέκα νέα μέλη ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 75 εκατομμύρια

πολίτες, δηλαδή θα έχει συνολικά 450 εκατομμύρια πολίτες. Η διεύρυνση θα

προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο προφίλ της απασχόλησης και τη δομή των

αγορών εργασίας της ΕΕ. Παρόλο που θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην

οικονομική μέθοδο λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης, οι διαρθρωτικές αλλαγές

είναι επίσης βαmκές για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ που ετέθησαν

για το 20 Ι Ο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας.
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Βασικοί οικονομικοί τομείς των υποψήφιων χωρών παραμένουν ο αγροτικός και ο

βιομηχανικός. Η αναδιάρθρωση θα επηρεάσει σημαντικά την τομεακή δομή της

απασχόλησης, αυξάνοντάς την στον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος είναι σημαντικά

υποανάπτυκτος σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ. Η οικονομική ανάπτυξη, η

ενσωμάτωση στην Ενιαία Αγορά και η αύξηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει σε

αύξηση του εισοδήματος, καθώς και σε δημιουργία νέων υπηρεσιών. Ακόμη, αυτές οι

αλ/.αγές στην τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης θα αυξήσουν την ανάγκη για πιο

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

4.3 Οι πρόσφατες επιδόσεις της οικονομίας και των αγορών εργασίας των

Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ)

4.3.1 Οι οlκοvoμlκfς επιδόσεις

Η κατάσταση στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ) έχει

εξελιχθεί με ταχείς ρυθμούς από την κατάρρευση του προηγούμενου καθεστώτος,

στις αρχές της δεκαετίας. Μετά την αρχική απότομη πτώση των εισοδημάτων και της

παραγωγής, οι περισσότερες χώρες της ΚΑΕ παρουσίασαν ανάπτυξη μετά το Ι 993 ή

το Ι 994. Η ανάκαμψη αυτή ήταν σε γενικότερες γραμμές αισθητή στις χώρες που

πέτυχαν μεΥαλύτερη πρόοδο προς την κατεύθυνση της οικονομίας της αγοράς,

υπoγραμμiζoντας τα αναμενόμενα οφέλη από τη μεταρρύθμιση. Με βάση την

ανάκαμψη και τη στενότερη οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ, πολλές χώρες ΚΑΕ

κατέβαλαν μεΥάλες προσπάθειες για να προετοιμαστούν για την ένταξη, η οποία έγινε

δεΙCΤΉ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΚΟΠεΥχάγης το Δεκέμβριο του 2002.

Οι περιφερειακές ανισορροπίες στο εσωτερικό των χωρών ΚΑΕ χαρακτηρίζονται

από τη σχετική ευημερία των αστικών κέντρων και ορισμένων δυτικών περιφερειών

που συνορεύουν με την ΕΕ, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από την ανάπτυξη του τομέα

των υπηρεσιών. Αντίθετα, η απασχόληση σημείωσε κατακόρυφη πτώση σε ά).λες

περιφέρειες, λόγω των μεΥάλης κλίμακας απωλειών θέσεων εργασίας σε

παραδοσιακές βιομηχανίες και μειώσεις στη γεωργία. Παρόλα αυτά, η απασχόληση

στη βιομηχανία και τη γεωργία παραμένει υψηλή σε ορισμένες περιφέρειες,

αντιKαΤOπτρiζoντας την καθαστερούμενη αναδιάρθρωση. (ΕΕπ, 1999)
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4.3.2Ηαπασχόληση στις ΧΚΑΕ

4.3.2.1 Απασχόληση του συνόλου του εργατικού δυναμικού (15-64)

Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά την περίοδο της μετάβασης (από 1989 έως

1993) μειώθηκε σημαντικά στις χώρες της ΚΑΕ, αντανακλώντας αφενός τη μεγάλη

πτώση του προϊόντος και αφετέρου τις επιπτώσεις από τη διαδικασία εξορθολογισμού

και αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Η έκταση της πτώσης της απασχόλησης ΠOιιcΊΛΕι

σημαντικά μεταξύ των χωρών, αντανακλώντας κατά κάποω τρόπο το ρυθμό με τον

οποίο εισήχθησαν οι μεταρρυθμίσεις. Παρά την έκταση της πτώσης στην

απασχόληση, σε έναν αριθμό χωρών (ιδιαίτερα Βουλγαρία ιcαι Ρουμανία), ήταν

σημαντικά μικρότερη από τη μείωση του προϊόντος, που σημαίνει ότι οι θέσεις

εργασίας ήταν ακόμη προστατευμένες απέναντι στις δυνάμεις της αΎοράς ιcατά τη

δεδομένη περίοδο και ότι, συνεπώς, η απασχόληση διατηρήθηκε σε υψηλότερο

επίπεδο απ' ότι εάν οι ευρείες μεταρρυθμίσεις είχαν oλoΙCΛηρωθεί. Από 1993 η

απασχόληση στ~ χώρες της ΚΑΕ σταθεροποιήθηκε ή ακόμη, μετά το 1995, έτεινε να

αυξάνετα" (ΕΕπ, 1999)

Μετά το 1997, η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών δεν επαρκεί

να καλύψει τα κενά που έχει πρoιcαλέσει η μείωση θέσεων εργασίας στο βωμηχανικό

και αγροτικό τομέα, οπότε η απασχόληση μειώνεταL Από το 1997 μέχρι το 200 Ι, το

επίπεδο απασχόλησης αυξάνεται στην Ουγγαρία (κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη

Σλοβενία (σχεδόν μία μονάδα), ενώ μειώνεται σ~ υπόλοιπες. Το 2001 από τ~ χώρες

της ΚΑΕ, μόνο η Δημοκρατία της Τσεχίας (65%) έχει υψηλότερο επίπεδο

απασχόλησης απ' αυτό της ΕΕ (63,9%).
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Η EYPillIAIΚH ΔlAΣTAΣH Ώ-ΙΣ ΑΙ1ΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Ώ-ΙΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΙ20ΠΟΥΛΟΥ.

Διάγραμμα 4.1: Επίπεδα απασχόλησης του συνόλου του εργατικού δυναμικού στις

ΧΚΑΕ το 200/ και ο στοχοςτης Aισσ(lβoναςγια το 2010

Διάγραμμα 4.2: Μεταβολή τω" επιπέδ

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.3.2.2 Απασχόληση rwv γυvαικώv

Το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών στις ΧΚΑΕ ακολουθεί μειωτικές τάσεις

στο χρονικό διάστημα 1997-2001, εκτός από την Ουγγαρία και τη Λετονία που

ακολουθού" αυξητικές. ενώ η Σλoβεviα κα, η ΒουλΎαρία (2000-2001) διατ/ρούν

σταθερές τάσεις. Παρόλα αυτά, αρκετές από τις χώρες της ΚΑΕ έχουν υψηλότερο

ποσοστό απασχόλησης γυναικών από το αντίστοιχο της ΕΕ. Οι χώρες αυτές είναι: η

Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η ΛετΟνία,.η.Λ.'.θο.υ.α.ν.ία,.η.ρ.ο.υίμ.αν.ί.α.κ.α.'.η••••••••••••••••••••••••••
Σλοβενίαμε το υψηλότεροποσοστό S8,6~ •
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Διάγραμμα 4.3; Επίπεδα απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών σrις ΧΚΑΕ

το 2001 και ο στόχος για τη γυναικεία απασχόληση της Λισσαβόναι; για το 2010

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

Διάγραμμα 4.4: Μεταβολή των επιπέδων απαnχόλησης των γυναικών κω των

ανδρών τωνΧΚΑΕ, το χΡονικό διάστημα 1998-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.3.2.3 Οι απασχολούμενοι ηλικίας 55-64

Τα επίπεδα απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) σε όλες

τις χώρες ΚΑΕ, στο διάστημα 1997- 2001, μειώνονται με εξαίρεση την Εσθον1α και

την Ουγγαρία. Το 2001, υψηλότερα επίπεδα από την ΕΕ (38,5%) διατηρούν η

Εσθονία και η Ρουμανία, των οποίων το επίπεδο απασχόλησης της σιryKεKριμένης

κοινωνικής ομάδας βρίσκεται πάνω από το 50% που αποτελεί στόχο μέχρι το 2010

καθορισμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας.
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Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔlAΣΓAΣH ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΩΝΣΤΆΝΓJWΑ ΡΤ20ΠΟΥΛΟΥ

Διάγραμμα 4.5: Επίπεδα απασχόλησης των εργαζομένωνμεγαλύτερης ηλικίας (55-

64) στις ΧΚΑΕ το 2001 κω ο στόχος της Λισσαβόνας για το 2010

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 4.6: Μεταβολή των επιπέδων απαnχόλησης των εργαζομένων

μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) στις ΧΚΑΕ. το χρονικό διάοτημα 1998-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.3.3 Ηανεργία σπς ΧΚΑΕ

4.3.3.1 Ανεργία του συνόλου του εργατικού δυναμικού (15-64)

Η ανεργία έχει αυξηθεί σημαντικά στις περισσότερες χώρες ΚΑΕ, σε ποσοστά που

ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, από 6,6% στη Ρουμανία και 8% στην Τσέχικη

Δημοκρατία, σε 19,4% στη Δημοκρατία τ/ς Σλοβακίας, 18,4% στην Πολωνία και

19,9% στη Βουλγαρία. Οι χώρες που παρουσιάζουν με1ΟΟτικές τάσεις στο ποσοστό
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ανεργίας τους είναι οι: Σλοβενία και Ουγγαρία με 5,7% του εργατικού δυναμικού το

2001. Σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (7,6% το 2001) τα ποσοστά ανεργίας ήταν

ουσιωδώς μεγαλύτερα στη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Δημοκρατία της Σλοβακίας

και τη Λιθουανία, ενώ ποσοστά ανεργίας κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο

παρουσιάζουν η Ουγγαρία, η Σλoβενiα και η Ρουμανία. (EC, 2002)

Διάγραμμα 4.7: Επίπεδα ανεργΙας του συνόλου του εργατικού δυναμικού στις

ΧΚΑΕτο200!

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

Διάγραμμα 4.8: Μεταβολή των επιπέδων ανεργΙας του συνόλου του εργατικού

δυναμικού στις ΧΚΑΕ, το χρονικό διάσrημα /998-2001

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα
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4.3.3.2 Η ανεργία των γυναικών

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στις περισσότερες ΧΚΑΕ (Ουγγαρία,

Λιθουανία, Λετονία, Ρουμανία και Δημοκρατία της Σλοβακίας) η ανεργία των

γυναικών είναι μικρότερη από αυτή των ανδρών, με αξιοσημείωτη τη διαφορά κατά 6

περίπου ποσοστιαίες μονάδες στη Λιθουανία και κατά περίπου 3 μονάδες στη

Λετονία. Από τις υπόλοιπες, στις οποίες η ανεργία των γυναικών είναι μεγαλύτερη

από αυτή των ανδρών, τη μεγαλύτερη διαφορά έχουν η Τσέχικη Δημοκρατία και η

Πολωνία κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (έναvtι των 2,3 μονάδων της ΕΕ). Για τη

Βουλγαρία, αν και δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα ακριβή στοιχεία, πρέπει να

σημειώσουμε ότι η ανεργία των γυναικών είναι μεγαλύτερη.

Διάγραμμα 4.9: Επίπεδα ανεργίας γυναικών και ανδρών στις ΧΚΑΕ το 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 4.10: Μεταβολή των επιπέδων ανεργίας των γυναικών και των ανδρών

στις ΧΚΑΕ, το χρονικά διάστημα 1998-200/

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Έντονες αυξητικές τάσεις στην ανεΡΎία των γυναικών παρατ/ρούνται στην

Εσθονία, τη Λετονία, τ/ν Πολωνία και τη Δημοκρατία τ/ς Σλοβακίας κυρίως μετά το

1998 ή ]999, ενώ μειωτικές τάσεις παρουσιάζει η Λετονία και κυρίως η Ουγγαρία.

Τέλος, περίπου σταθερά ποσοστά διατηρούν η Ρουμανία και η Σλοβενία.

4.3.3.3Η ανεργία των νέων

Η ανεΡΎία των νέων αυξήθηκε ταχύτερα κατά τ/ διάρκεια των πρώτων ετών της

μετάβασης, απ' ότι στις άλλες ομάδες του εΡΎατικού δυναμικού, αντανακλώντας το

σχετικά χαμηλό ρυθμό δημιουΡΎίας νέων θέσεων. Κατά το 1995, το 38% του

πληθυσμού τ/ς Βουλγαρίας κάτω των 25 ήταν άνεΡΎΟΙ (το μεΥαλύτερο ποσοστό της

περιοχής). Στ/ν Πολωνία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, τα ποσοστά ήταν λίγο

χαμηλότερα (31-32%). Μόνο η Δημοκρατία της Τσεχίας είχε μονοψήφιο αριθμό

ανεργίας των νέων (περίπου 8%). (ΕΕπ, 1999)

Σε ορισμένες χώρες, εντούτοις, η ανεΡΎία των νέων σημείωσε πτώση τα επόμενα

χρόνια καθώς οι ευκαφίες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν. Οι χώρες

που σημείωσαν σημαντική πτώση είναι η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Σλοβενία και η

Ρουμανία, ενώ μια μικρή πτώση έχει σημειωθεί και στη Λετονία. Αντίθετα,

σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Πoλωνiα

και Δημοκρατία τ/ς Σλοβακίας.

ΔιάΥραμμα 4.11: Επίπεδα αvψyίας των νέων (15-24) στις ΧΚΑΕ το 2001

Πηγή: Ιδίαεπεξεpyασiα
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Μερικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάκαμψη έχει ωφελήσει τους

νέους περισσότερο απ' ότι τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα που ανήκουν στο εργατικό

δυναμικό. (ΕΕπ, 1999) Αυτό θα συνεπαγόταν ότι περαιτέρω ανάπτυξη μπορεί να

είναι χρήσιμη για τη μείωση της ανερΥίας των νέων περισσότερο από τη γενική ΆCιyω

της μεγαλύτερης δυνατότητας των νέων να προσαρμόζονται στους μεταβαλλόμενους

οικονομικούς παράγοντες.

Διάγραμμα 4.12: Μεταβολή των επιπέδων ανεργίΑC; των νέων (15-24) :οτις ΧΚΑΕ.

το χρονικό διόmημα 1998-2001

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα

4.3.3.4 ΜακροχΡόνια ανεργία

Η αύξηση της ανεργίας προκάλεσε επίσης της αύξηση της μαKΡOχρόνιΑC; ανφyίΑC;.

Η κατάρΥηση θέσεων εργασίας κυρίως στη βιομηχανία, επηρέασε ιδιαίτερα τα άτομα

με πλεονάζουσες δεξιότητες και με χαμηλού επιπέδου δυνατότητες προσαρμογής στις

νέες απαιτήσεις. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΚΑΕ, η μακροχρόνια ανερΥία ήταν

άμεσα σχετιζόμενη με το επίπεδο εκπαίδευσης, παρόλο που η Ρουμανία και. σε

μικρότερο βαθμό. η Πολωνία υπήρξαν εξαιρέσεtς καθώς υψηλός βαθμός

απασχόλησης στον αγροτικό τομέα παρείχε δυνατότητα εργασίας στα άτομα με

χαμηλού επιπέδου δεξιότητες. Στη Ρουμανία επηρεάστηκαν περισσότερο τα άτομα

της επαγγελματικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (ΕΕπ, Ι 999)

Η αύξηση της απασχόλησης που γνώρισαν οι περισσότερες χώρες της ΚΑΕ από το

1993 ή το 1994, είχε κάποιο αποτέλεσμα στην επίπτωση της μακροχρόνιας ανεργίας.
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Ανάμεσα στο 1995 και το 1997, η αναλογία των ανέργων οι οποίοι ήταν εκτός

απασχόλησης για ένα 'ΧΡόνο ή παραπάνω μειώθηκε σε όλες τις χώρες, εκτός από τη

Ρουμανία στην οποία παρέμεινε αμετάβλητη και στην Εσθονία στην οποία αυξήθηκε

σημαντικά. Η πτώση της μαΚΡΟ'ΧΡόνιας ανεργίας υπήρξε περισσότερο έντονη στη

Βουλγαρία και Πολωνία. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες το ποσοστό παραμένει

υψηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ. Μόνο στη Δημοκρατία της Τσεχίας ήταν

μικρότερο απ' αυτό της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα της μακροχρόνιας

ανεργίας δεν μπορεί να επιλυθεί απλώς μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. (ΕΕπ,

1999)

Μετά το 1997, όμως, παρατηρούμε ότι οι τάσεις διαφοροποιούνταL Οι

περισσότερες χώρες της ΚΑΕ παρουσιάζουν αύξηση του ποσοστού της μαΚΡΟ'ΧΡόνιας

ανεργίας, ενώ καθαρά μειωτική τάση σημειώνεται μόνο στην Ουγγαρία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό της τελειrcαίας (2,5%) το 2001 είναι χαμηλότερο

κι από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15(3,3%). Χαμηλότερο ποσοστό από τον

ευρωπαϊκό μέσο έχει επίσης και η Ρουμανία (3,2%), ενώ σε αυτόν πλησιάζει το

ποσοστό της Σλοβενίας (3,6%) και της Δημοκρατίας της Τσεχίας (4,1%). Μεγάλη

απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο εμφανίζει η Βουλγαρία (κατά 9,2 ποσοστιαίες

μονάδες), η Δημοκρατία της Σλοβακίας (κατά 8 μονάδες) καθώς και η Λιθουανία και

η Πολωνία με περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Διάγραμμα 4.13: Επίπεδα μακροχρόνιας ανεργίας στις ΧΚΑΕ το 2001

Πηγή: Ιδία επεξερyασiα

- 107-



11 EΎPΩΠAlΚH ΔlAΣIΆΣH ΊΉΣAΠAΣXOΛHΣJ:IΣ ΚΑΙ ΊΉΣΑΝΈΡΠΑΣ KDNΣTANr.WA ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.

Διάγραμμα 4.14: Μεταβολή των επιπέδων μακροχρόνιαςανεργίας στις ΧΚΑΕ, το

χρονικό διάnrημα 1998-2001

ΠηΎΤι: Ιδία επεξεργασία

4.4 Κύπρος

Η Κύπρος διαφέρει ποικιλοτρόπως σε σχέση με ης άλλες υποψήφιες χώρες. Κατ'

αpv)v, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό των

χωρών της ΚΑΕ και γενικά συγκρίσιμο με αυτό της Ελλάδας και της Πορτσγαλίας.

Δεύτερον, η οικονομία της Κύπρου δεν είναι σε μετάβαση, διαδικασία που αποτελεί

βασική ΈWOια των όJ.J..J:J)ν υποψήφιων χωρών. Αντίθετα, η Κύπρος είναι μια

οικονομία της αγοράς που κυριαρχείται από τον τομέα των υπηρεσιών. Η Κύπρος θα

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διευρυμένη ΕΕ ως χώρα- πύλη προς τη

Μέση Ανατολή. (ΣΑΚΧ, 1999)

Τέλος, η διχοτόμηση μετά το 1974 επηρεάζει την ανάλυση της οικονομίας του

νησιού με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία μια διάκριση ανάμεσα στο νότιο και

το κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού. Κάποιες φορές διαθέσιμα δεδομένα

υπάρχουν μόνο για το νότιο τμήμα του νησιού.
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4.4.1 ΑΥορά εΡΥασΙας

Η οικονομία της Κύπρου είναι πολύ κοντά στην πλήρη απασχόληση εδώ και

αρκετό καιρό (δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το βόρειο τμήμα της χώρας).

Ανάμεσα στο 1990 και 1993, εκτός από μικρό διάστημα το 1991 κατά την κρίση στο

Κόλπο, η προσφορά και η ζήτηση εργασίας αυξήθηκαν σημαντικά, με μεγαλύτερη

αύξηση αυτή της ζήτησης. προκαλώντας σοβαρές ε'λεΙψεις στην αγορά εργασlας. Ως

αποτέλεσμα, η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή μια πολιτική ενθάρρυνσης εισροών

εργασίας από το εξωτερικό. Το 1994 οι τελευταίοι αποτελούσαν το 6% του συνόλου

των απασχολουμένων. Η προσφορά εργασίας αυξήθηκε, επίσης, από την

παλιwόστηση Κυπρίων μεταναστών. Η αύξηση του εργατικού δυναμικού και η

διατήρηση της πλήρους απασχόλησης υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασlας εΙναι

αρκετά ευέλικτη.(ΕΚ, 1999)

4.4.2 Απασχόληση

Από το 1990, η απασχόληση αυξήθηκε αισθητά στο νότιο τμήμα του νησιού. Το

1995, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά περίπου 3% και παρά την

επιβράδυνση το 1996, νέες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας εξακολουθούν να

δημιουργούνται. (ΕΚ, 1999) Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι το ποσοστό της

απασχόλησης παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, 67,9% του πληθυσμού εργάσιμης

ηλικίας 15-64, το 200 Ι, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο

63,9% το 2001. Το επίπεδο απασχόλησης των γυναικών παρόλη τη σημαντική

αύξηση (από 50,2% το 1999 σε 56,6 το 2001) παραμένει μικρότερο από το αντίστοιχο

των ανδρών (78,8% το 1999, 79,9% το 2001). Η ανάπroξη των υπηρεσιών

αντανακλάται στην τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης. Το 2001, οι θέσεις

εργασίας στις υπηρεσίες αποτελούσαν το 71,1 % του συνολικού αριθμού θέσεων

εργασίας, ακολουθώντας τη σημαντική μετακίνηση εργαζομένων από τη γεωργία και,

κατά ένα μικρότερο βαθμό, από τη βιομηχανία προς τον τουρισμό και άλ/ες

υπηρεσίες.
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ΔιάΎραμμα 4.15: Εξέλιξη των επιπέδων της ωrαoχόλησης του συνόλου του

εργα/ικού δυναμικού (15-64), των ανδρών και των γυναικών στην Κύπρο, 1999- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

4.4.3 Aνειrιία

Η ανεΡΎία είναι σημανtΙKά χαμηλότερη στο νότιο τμήμα της Κύπρου απ' ότι στην

ΕΕ. Από το 2000 στο 2001, η ανεΡΎία της Κύπρου έχει σημειώσει μείωση τόσο του

συνόλου όσο και των γυναικών. Το 200 Ι, η ανεΡΎία του συνόλου του εΡΎατικού

δυναμικού ήταν 4% ένανtι του επιπέδου 7,6% της ΕΕ, ενώ ανtίστOιχα τα επίπεδα

ανεΡΎίας των ανδρών και των γυναικώντης Κύπρου ήταν 2,7% και 5,8% έναντι 6,4%

και 8,7% της ΕΕ.

Διάγραμμα 4.16: Εξέλιξη επιπέδων ανεργίας του συνόλου του εργα/ικού δυναμικού

(15-64), ανδρών και γυναικών στην Κύπρο, 2000- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Το 2001, η ανεργία παραμένει χαμηλή ακόμα και μεταξύ των νέων (8,4%) όταν το

επίπεδο ανεργίας των νέων στην ΕγΡ- 15 είναι 14,9%.

Διάγραμμα 4.17: Επίπεδα ανεργία/; των νέων (J5-24) στην Κύπρο. 2000- 2001

D NOo'Q

ΠηΥή: Ιδία επεξεργασία

Επιπλέον, το 2001 το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας της Κύπρου (0,9%)

είναι κατά 2,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το αντίστοιχο

ευρωπαϊκό (3,3%).

Διάγραμμα 4.18: Επίπεδα μακροχρόνΙα/; ανεργίας στην Κύπρο. 2000- 2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Να σημειώσουμε ότΙ, αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, η ανεργία στο

βόρειο τμήμα του νησιού φαίνεται ότι είναι υψηλότερη. (ΕΚ, 1999)
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4.5 Μάλτα

4.5. Ι Απασχόληση

Το επίπεδο απασχόλησης της Μάλτας αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα από

το 1997 στο 2001. Το 2001, το ποσοστό απασχόλησης του συνόλου του εΡΎατικού

δυναμικού είναι 54,2%. Ακόμη, παρατηρείται ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του

ποσοστού απασχόλησης των ανδρών και αυτό των γυναικών. Το ποσοστό

απασχόλησης των γυναικών 31,6% είναι εξαφετικά χαμηλό σε σύγκριση με των

ανδρών που είναι 76,4%.

Διάγραμμα 4.19: Εξέλιξη επιπΜου απαοχόλησης του συνόλου του εργατικού

δυναμικού, ανδρών και γυναικών στη Μάλτα, 1997-2001

Πηγή: Ιδία εxεξερyασiα (Στοιχεία: CEC, 2002)

4.5.2 ΛνεfY1ίο.

Το επίπεδο της ανεΡΎίας του συνόλου του εΡΎατικού δυναμικού της Μάλτας

σημειώνει μείωση της τάξεως του 1,5% περίπου. Σχετιιςή μείωση σημειώνει και το

επίπεδο ανεΡΎίας των ανδρών, ενώ των γυναικών αυξάνεται από 3,3% το 1997 σε

7,8% το 2001. Παρόλα αυτά, παραμένει χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ που

είναι 8,7%. Το επίπεδο της ανεΡΎίας του συνόλου του εΡΎατικού δυναμικού, το 200 Ι,

είναι 6,5% έναντι του 7,6% της ΕΕ.
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Το ]997, το επίπεδο ανεργίας των νέων ήταν 7,]% (έναντι 20,1% της ΕΕ) σJJ..ά

αυξάνεται σημαντικά φτάνοντας το ]5,4% μέχρι το 2001, έναντι 14,9% στην ΕΕ.

Τέλος, το επίπεδο της μακροχρόνιας ανεργίας της Μάλτας μειώνεται ελαφρά

διαχρονικά σXλiJ. παραμένει πολύ αυξημένο οε σίryKριση με της ΕΕ. Το 2001, το

επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας της Μάλτας είναι 43,8% έναντι 3,3% στην ΕΕ.

Διάγραμμα 4.20: Εξέλιξη επιπέδου ανεργίας του συνόλου του εργατικού δυναμικού,

ανδρών και γυναικών στη Μάλτα, 1997-2001

Πηγή: Ιδία επεξεργασία (Στοιχεία: CEC, 2002)

Διάγραμμα 4.21: Εξέλιξη επιπέδου ανεργίω; των νέων στη Μάλτα. /997-2001

,_ - 50

.5

'.2
5.5

&Ι ΣΥΝΟΙ'Ο DNEOI

Πηγή: Ιδία επεξεργασία(Στοιχεία: CEC, 2002)
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Διάγραμμα 4.22: Εξέλιξη επιπέδου μακροχρόνιας ανεργίας στη Μάλτα. 1997-2001

Πτπι'1: Ιδία επεξεργασία (Στοιχεία: CEC, 2002)

4.6 Συμπεράσματα- Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρατηρούμε την εξέλιξη των επιπέδων απασχόλησης και

ανεργίας τα τελευταία χρόνια για τις υποψήφιες χώρες. Οι δέκα από αυτές-δηλαδή

εκτός της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας- θα ενtαχθoύν στην «οικογένειω) της ΕΕ το

2004. Οπότε είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τα επίπεδα που

παρουσιάζουν γενικά αλλά και σε σχέση με τα υπάρχοντα κράτη μέλη. Όσον αφορά

στα επίπεδα απασχόλησης των υποψήφιων χωρών, στις περισσότερες χώρες τα

τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πτωτική πορεία, 'λi:ryω κυρίως της αναδιάρθρωσης

της οικονομίας και των αγορών εργασίας. Το 200 Ι, όλες οι χώρες ΚΑΕ έχουν επίπεδα

απασχόλησης χαμηλότερα από της ΕΕ με εξαίρεση τη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότl., η απασχόληση των γυναικών σnς ΚΧΑΕ παρουσιάζει

αρκετά θετικότερη εικόνα από ότι στην ΕΕ, αν και τα τελευταία χρόνια (1997-2001)

παρουσιάζονται πτωτικές τάσεις. Η κατάσταση στην απασχόληση εργαζομένων

μεγαλύτερης ηλικίας (55-64) είναι σχετικά ανάλογη, με πτωτικές τάσεις στις

πρόσφατες επιδόσεις και το 200 Ι μόλις δύο από τις ΧΚΑΕ να έχουν επίπεδο

απασχόλησης της ομάδας αυτής μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ΕΕ.

Η ανεργία, όπως αναφέρεται και στη Δεύτερη Έκθεση Προόδου για την

οικονομική και κοινωνική συνοχή, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στις

υποψήφιες χώρες έχοντας μάλιστα υπερβεί τα επίπεδα της ΕΕ, φτάνοντας το 13%

κατά μέσο όρο, το 2001. Τα επίπεδα στα κράτη ποικίλουν από 6,6% στη Ρουμανία
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και 8% στη Τσεχία. σε 19,4% στη Σλοβακία και 18,4% στην Πολωνία. Τα επίπεδα

ανεργίας των yuναtκών βρίσκοντα, σε καλύτερη θέση από τα επίπεδα ανεργίας των

ανδρών στις ΧΚΑΕ. Αρνητική εικόνα, όμως, παΡOυσtάζε, η ανεργία των νέων αλλά

και η μακροχρόνω ανεργία σης ΧΚΑΕ, διατηρώντας πολύ υψηλά επίπεδα.

Τέλος, τα δύο νησιά- υποψήφιες χώρες- η Κύπρος και η Μάλτα εξετάζονται

χωριστά από τις ΚΧΑΕ λiJγω έλλειψης κοινών σημείων αναφοράς. Ιδίως η Κύπρος

δωφέρε, ποtκtλoτρόπως αφενός γωτί η οtκονομία της βρίσκεται σε πολύ καλή

κατάσταση και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι σημαντικά υψηλότερο από το ΑΕΠ

των ΚΧΑΕ, αφετέρου δεν βρίσκεται σε φάση μετάβασης, γεγονός που αποτελεί

βασική tWOta των υπολοίπων υποψήφιων χωρών. Το επίπεδο απασχόλησής της,

κατά την τελευταία δεκαετία, αυξήθηκεφτάνονταςστο 67,9% (έναντι 63.9% της ΕΕ)

το 2001. Να σημειώσουμε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύρto λiJγo στον τομέα

των υπηρεσιών, ο οποίος είναt σημαντικά αναπτυγμένοςστην Κύπρο. Παρόλη, όμως,

τη συνολικά θετική εικόνα να αναφέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων

στην απασχόληση. με τις γυναίκες να έχουν χαμηλiJτερα επίπεδα απ' ότι οι άνδρες.

Αντίστοtχες δωφορές προκύπτουν και στα επίπεδα ανεργίας. Η ανεργία στην Κύπρο

παρoυσtάζε, χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της ΕΕ τόσο στο σύνολο του

πληθυσμού όσο και επιμέρους- ανεργία ανδρών, γυναικών, ανεργία των νέων και

μακροχρόνια. Η Μάλτα παρουσιάζει αυξητική τάση στο επίπεδο απασχόλησης και

πτωτική στην ανεργία. A)J..ά, εμφανίζει μεγάλο χάσμα μεταξύ των φύλων- με την

απασχόληση των γυναικών να είναι κάτω από τη μισή των ανδρών- καθώς επίσης, η

μακροχρόνια ανεργία της Μάλτας. αν και μειώνεται δωχρονικά, παραμένει σε

σημαντικά υψηλό επίπεδο (43,8% έναντι 3,3% της ΕΕ).

- 115-



Κεφ. 5: Περιφερειακές ανισότητες στις υποψήφιες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ,l,ΗΦIΕΣ

ΧΙΙΡΕΣ

5.1 Εισαγωγή

Η ένταξη των δέκα νέων μελών το 2004, καθώς και των άλλων δύο υποψήφιων

χωρών λίγο αΡΥότερα- το 2007- θα μεταμορφώσει την κοινωνική σύνθεση της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθυσμός θα αυξηθεί σημαντικά (θα πρσστεθεί πάνω από

το lJ,ι της ΕΕ των 25 μελών), ενώ η φτώχεια και οι ανισότητες θα γίνουν περισσότερο

αισθητές. Αξιοσημείωτο είναι ότι, εκτός τις ανισότητες των κρατών αυτών με τα

υπάρχοντα κράτη μέλη, υπάρχουν έντονες ανισότητες και στο εσωτερικό τους.

5.2 Οι περιφερειακές ανισότητες σε όρους απασχόλησης

Σε αυτό το σημείο θα γίνει μια ανάλυση των ανισοτήτων σε όρους απασχόλησης

που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών NUTS Π των υποψήφιων κρατών. Τα

υποψήφια κράτη που έχουν περιφέρειες τύπου NUTS 11 είναι η Βουλγαρία, η

Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Σλοβακίας και η Τσέχικη. Τα

υπόλοιπα κράτη, δηλαδή η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Σλοβενία, δεν

περιλαμβάνουν περιφέρειες τύπου NUTS Π, αλλά περιφέρειες τύπου NUTS 111. Δεν

θα τις περιλάβουμε όμως στην παρούσα ανάλυση γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία για τα επίπεδα απασχόλησής τους. Από την ανάλυση των ανισοτήτων θα

απουσιάζουν η Μάλτα και η Κύπρος εφόσον δεν περιλαμβάνουν περιφέρειες τύπου

NUTS 11 ή NUTS ΠΙ Τέλος, να σημειωθεί ότι στα διαγράμματα της διασποράς ο

ευρωπαϊκός μέσος ισούται με Ι 00 και ότι ο εθνικός μέσος απεικονίζεται με τη

συνεχόμενη γραμμή.
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11 ΕΥΡΩΠΑΙΚI1 ΔlAΣTAΣ~1 ΠIΣ AΠAΣXOΛ~IΣI1Σ ΚΑΙ ΠIΣ ΑΝΕΡΓιΑΣ ΚΩΝΣ7ΆΝΓ.ΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.

5.2.1. Λ"άλυση α",σοτήτω" σε επίπεδο περιφερειώ" NUΤSΙIΎια κάθε υποψήφιο

κράτος

5.2.1.1 Βουλγαρία

Για τις περιφέρειες NUTS 11 για τη Βουλγαρία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο

για μια χρονιά, οπότε δεν θα υπάρξει διάγραμμα γι' αυτή. Απλά, να σχολιάσουμε ότι

οι ανισότητες στις περιφέρειες της Βουλγαρίας τη χρονιά 2000 έχουν επίπεδο

απασχόλησης κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό και αποκλίνουν σχετικά από αυτόν. Τη

μεγαλύτερη απόκλιση παρουσιάζει η περιφέρεια Severozapaden με επίπεδο

απασχόλησης περίπου 64,7 (όταν ο μέσος της ΕΕ είναι 100), ενώ τη μικρότερη η

περιφέρεια Yugozapaden κατά 1Ο ποσοστιαίες μονάδες κάτω του ευρωπαϊκού μέσου.

5.2.1.2 Δημοκρατία της Τσεχίας

Στην Τσεχία, σύμφωνα με το διάγραμμα του συντελεστή διακύμανσης, οι

ανισότητες των περιφερειών της από το 1998 έως το 2000 έχουν αUΞηΤΙKές τάσεις.

Από το διάγραμμα της διασποράς, παρατηρούμε ότι οι περιφέρειες της Τσεχίας

συγκλίνουν σχετικά με το μέσο όρο της ΕΕ. Οι περισσότερες έχουν επίπεδο

απασχόλησης μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ, αλλά κι αυτές που έχουν χαμηλότερο

βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτόν. Το 2000, η περιφέρεια της Πράγας βρίσκεται κατά

περίπου 13 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η

περιφέρεια Moravskoslezko βρίσκεται κάτω από αυτόν κατά 8 περίπου μονάδες. Οι

περιφέρειες της Τσεχίας συγκλίνουν επίσης και ως προς τον εθνικό μέσο όρο.
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Κεφ. 5: Περιφερειακές ανισότητες στις υποψήφιες χώρες

Διάγραμμα 5.1α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απonχόλησηςτης Δημοιφατίαςτης

Τσεχίας (NUTS /1). 1998-2000. 5.1β: Διασπορά τιμών του επιπέδου απonχόλησης της

Δημοιφατίας της Τσεχίας (NUTS /1). 1998-2000

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

5.2.1.3 ()vγyG\Uio

Το χρονικό διάστημα 1997-2000, οι περιφέρειες της Ουγγαρίας έχουν φθίνουσες

ανισότητες στο εσωτερικό τους Διαχρονικά οι περιφέρειες αυτές διατηρούν μια

σταθερότητα με μια ελαφριά τάση σύ'γκλισης ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την

ίδια τάση διατηρούν και ως προς τον εθνικό μέσο όρο. Το 2000, όλες έχουν επίπεδο

απασχόλησης μικρότερο από αυτό της ΕΕ. Άλλες παρουσιάζουν ελάχιστη απόκλιση

από το μέσο της ΕΕ, όπως η περιφέρεια Nyugat-Dunant11 που είναι μόλις μισή

ποσοστιαία μονάδα κάτω από αυτόν, και άλλες μεγαλύτερη, όπως η περιφέρεια Iszak

Αlfφld κατά 25 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Διάγραμμα 5.2α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου απασχόλησης της ()υYrG\Uίας (NUTS

Ί/). 1997-2000. 5.2β: Διασπορά τιμών του επιπέδου απonχόλησης της ()υYrG\Uίας

(NUTSΊI). 1997-2000

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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Διάγραμμα 5.7α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στη Τσi:χικη Δημοκρατία

(NUTS Π), 1998- 2001, 5.7β: ΔιαπποΡά τιμών του επιπέδου ανεργίας στη Τσέχικη

Δημοκρατία (NUTSll), 1998- 2001

ΠηΥή: ΙδίαεπεξεΡΥασία

5.3.1.30υγγιψία

Σύμφωνα με τα παρακάτω διαγράμματα, οι περιφέρειες της ΟυΥΥαρίας, από το

Ι 998 στο 200 Ι, εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στις ανισότητες. Διαχρονικά

αποκλίνουν τόσο από τον ευρωπαϊκό όσο και από τον εθνικό μέσο όρο της

Ουγγαρίας.

Δ.άΥραμμα 5.8α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας στην Ουγγιψία (NUTSll),

1998- 2001, 5.8β: Διαππορά τιμών του επιπέδου ανεργίας στην Ooγyoρla(NUTS Π),

1998- 2001

ΠηΥή: ΙδίαεπεξεΡΥασία
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5.3.1.4 Πολωνία

Οι περιφέρειες της Πολωνίας παρουσιάζουν διαχρονικά σημαντική απόκλιση από

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με το διάγραμμα της διασποράς. Σχετική τάση

απόκλισης παρουσιάζουν και μεταξύ τους. Το 2001, όλες έχουν επίπεδο ανεργίας

υψηλότερο από την ΕΕ.

Διάγραμμα 5.9α: Εξέλιξη του του Cv του επιπέδου ανεργίαςστην Πολωνία (NUTS

Π), 1998-2001, 5.9β: ΔιαοποΡά τιμών του επιπέδου ανεργίας οτην Πολωνία (NUTS Π),

1998- 2001

Πηγή: lδίαεπεξερΥασία

5.3.1.5 Ρουμανία

Οι περιφέρειες της Ρουμανίας παρουσιάζουν τάση σύγκλισης ως προς τον

ευρωπαϊκό μέσο σJJ.ά τάσεις απόκλισης μεταξύ τους και ως προς τον εθνικό τους

μέσο.

Διάγραμμα 5.IΟα: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανεργίας οτη Ρουμανία(ΝUTS Π),

1998- 2001, 5.10β: ΔιαοποΡά τιμών του επιπέδου ανεργίας οτη Ρουμανία(ΝUΤS Π),

1998- 2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία
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5.3.1.6 Δημoιφα:rία της Σλοβακίας

Ο συvtελεστής διακύμανσης δείχνει ότι οι ανισότητες των περιφερειών της

Σλοβακίας έχουν μια σχετικά φθίνουσα πορεία. Στο διάΥραμμα της διασποράς

φαίνεται ότι διαχρονικά οι περιφέρειες αποκλίνουναπό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ

μεταξύ τους συγκλίνουν ελαφρά.

Διάγραμμα 5.11α: Εξέλιξη του Cv του επιπέδου ανερΥίας στη Δημοκρατία της

Σλοβακίας (NυΤS ΤΙ), 1998- 2001, 5.llβ: ΔιαοποΡά τιμών του επιπέδου ανεργίας στη

Δημoιφα:rία της Σλοβακίας (NUTS ΤΙ), 1998- 2001

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

5.3.2 Α νάλυση των αν,σοτήτων σε επίπεδο NVTS 111 των υποψήφιων χωρών

Οι χώρες που περιλαμβάνονται σ' αυτήν την ενότητα είναι η Εσθονία, η Λετονία,

η Λιθουανία και η Σλοβενία. Γίνεται ειδική ανάλυση σε επίπεδο περιφερειών NUTS

111 γιατί αυτές οι χώρες δεν περιλαμβάνουν περιφέρειες τύπου NUTS m. Θεωρήσαμε

σκόπιμο να κάνουμε την ανάλυση αυτή για να υπάρχει μια σχετική άποψη, αν και μη

συγκρίσιμη με τα υπόλοιπα κράτη, για τις ανισότητες στο εσωτερικό αυτών. Τα

στοιχεία για τις περιφέρειες αυτές προέρχονται από τη βάση στατιστικών δεδομένων

Eurostat της ΕΕ. Τέλος, να διευκρινίσουμε ότι τα διαγράμματα της διασποράς έχουν

γίνει με βάση ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ισούται με J00 και ο εθνικός μέσος

συμβολίζεται με τη συνεχόμενη γραμμή.
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Κεφ. 5: Περιφερειακές ανισότητες στις υποψήφιες χώρες

5.3.2.1 Εσθονία

Οι περιφέρειες NUTS ΙΠ της Εσθονίας, παρατηρούμε ότι από το 1998 στο 2001,

τείνουν να αποκλίνουν τόσο μεταξύ τους όσο και ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυξάνουν οι ανισότητες στο εσωτερικό της, αJJ.i:L και το επίπεδο ανεργίας στις

περιφέρειες αυτές. Ακόμη, το εθνικό επίπεδο της ανεργίας είναι μεΥαλύτερο από το

ευρωπαϊκό.

Διάγραμμα 5.12: Διαnπoρά των τιμών του επιπέδου ανεργίας στην Εοθονία (NUTS

l/I), 1998- 2001

ΠηΥή: Ιδία επεξερΥασία

5.3.2.2 Λετονία

Οι περιφέρειες της Λετονίας NUTS ΠΙ παρουσιάζουν μια σημαντική τάση

σύγκλισης το 1999 και το 2000, αJJiJ. το 2001 αποκλίνουν ξανά. Η απόκλιση αφορά

τόσο στο εσωτερικό τους όσο και ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο. Τέλος, το εθνικό

επίπεδο ανεργίας βρίσκεται πάνω από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ παρουσιάζει

διαχρονικά σχετική αύξηση.
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Διάγραμμα 5.13: Διαnπoρά των τιμών του επιπέδου ανΘργίας στη Λετονία (NUTS

ΠΙ). 1998- 2001

ΠηΥιί: Ιδία επεξεργασία

5.3.2.3 Λιθουανία

Στη Λιθουανία, οι περιφέρειες NUTS ΠΙ παρουσιάζουν διαχρονικά τάση

απόκλισης τόσο ως προς τον ευρωπαϊκό μέσο όσο και ως προς το εσωτερικό τους.

Πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι από το 1998 στο 2001, τα επίπεδα ανεΡΎίας των

περιφερειών αυξάνονται σημαντικά και το 200 Ι είναι όλα αρκετά μεγαλύτερα από

αυτό της ΕΕ. Επόμενο είναι ότι ο εθνικός μέσος όρος ακολουθεί αυτή την πορεία.

Διάγραμμα 5.14: Διαnπoρά των τιμών του επιπέδου ανεργίας στη Λιθουανία

(NUTSH/). 1998- 2001

ΠηΥή: Ιδία επεξερΥασία
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5.3.2.4 Σλοβενία

Οι περιφέρειες NlΠS m της Σλοβενίας από το 1999 στο 2001, διατηρούν μια

σταθερότητα ως προς τη σύγκλιση ως προς το εσωτερικό τους και ως προς τον

ευρωπαικό μέσο, με μια ελαφριά τάση απόκλισης. Να σημειώσουμε ότι από τις

τέσσερις, σ' αυτήν την ενότητα, εξεταζόμενες χώρες είναι η μόνη στην οποία το 2001

ο εθνικός μέσος και άρα, η πλειοψηφία των περιφερειών έχει επίπεδο ανεργίας

χαμηλότερο από της ΕΕ.

Διάγραμμα 5.15: Διασπορά των τιμών του επιπέδου ανεργίας στη Σλοβενία (NUTS

ΊΙΙ), 1999- 2001

ΠηΥή: Ιδία επεξεργασία

5.4 Γενική επισκόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων στις υποψήφιες χώρες

5.4.1 Σε όρους απασχόλησης

Στο σύνολο των ΧΚΑΕ οι διαφορές σε περιφερειακό επίπεδο είναι σημαντικά

μεγάλες. Το 2000, το ποσοστό απασχόλησης που καταγράφηκε στις Ι Ο περιφέρειες

με τα υψηλότερα ποσοστά ήταν κατά μέσο όρο 67,8%, ενώ το ποσοστό απασχόλησης

που καταγράφηκε στις 1Ο περιφέρειες με τη χεψότερη θέση (δηλαδή εκείνες που

εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά) ήταν 48,27% (βλ. Παράρτημα). Οι χώρες που

εμφανίζουν τις πιο έντονες περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση είναι η

Δημοκρατίατης Σλοβακίας, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία. Το 2000, όλες οι χώρες, με

εξαίρεση τη Δημοκρατία της Τσεχίας και την Κύπρο, έχουν επίπεδα απασχόλησης

χαμηλότερα από το ευρωπαϊκό (που στο διάγραμμα 5. 16 ισούται με 100).
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Η εΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔlAΣfAΣH ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΠΑΣ KΩNΣΊ'AN.lίNA ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Πίνακας 5.1: Οι 10 περιφέρειες NUTS/l των ΧΚΑΕμετην υψηλότερηκαι οι ΙΟ με

τηνχαμηλότερηαπonχόληση, το 2000

(α)67.8

( 48.27
1,4

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Διάγραμμα 5.16: Ποσοστά απασχόλησης ανά υποψήφια χώρα και περιφερειακές

ακραίες τιμές. 20001

120,-----------------,

110i--

9ΟΗI-----

100i---

6O~.,---,~_,_::_~~___:__:~-~~~_:_'
BG CY CZ ΕΕ HU ΙΤ ιν ΡΙ RO SI SK

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

1 Το πλαίσιο σε αυτό το διάγραμμα απεικoVΊΖει το 75% των περιφερειών της κάθε χώρας
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5.4.2 Σε όρους ανεργίας

Οι περιφερειακές ανισότ/τες ως προς τ/ν ανεργία στις υποψήφιες χώρες

παραμένουν σημαντικές. Το ποσοστό ανεργίας που καταγράφηκε στις Ι Ο περιφέρειες

με τ/ καλύτερη θέση ως προς το ποσοστό αυτό ήταν κατά μέσο όρο 4,28% το 200 Ι,

αλλά έφθανε το 24,27% στις 1Ο περιφέρειες με τ/ χειρότερη θέση (βλ. ΠαράΡτ/μα).

Πίνακας 5.2: Οι /0 περιφέΡειεςNUTS l/ των ΧΚΑΕμε την υψηλάrεpηκαι οι 10 με

την χαμηλάrερη ανεργία, το 2000

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

(α)24.27

( )4.28
567

Πίνακας 5.3: Ο συντελεστής διακύμανσης για τα επίπεδα ανεργίας των ΧΚΑΕ, με

βάnη τις περιφέρειεςNUTS l/, 1997-2001
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Πη'γή: Eurostat (New Cronos)

Στον πίνακα 5.3, παρατ/ρούμε ότι ο συντελεστής διακύμανσης της ανεργίας των

ΧΚΑΕ (όπως αυτός έχει μετρηθεί από τη βάση στατιστικών δεδομένων Eurostat) στο

χρονικό διάστημα 1997- 200 Ι σχεδόν διπλασιάζεται γεγονός που αντικατοπτρίζει τη

σημαντική αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών NUΤS ΙΙ στα επίπεδα

ανεργίας στις ΧΚΑΕ. Αυξητική τάση έχουν οι ανισότητες στη Δημοκρατία της

Τσεχίας και την Ουγγαρία, ενώ στη Πολωνία, την Δημοκρατία της Σλοβακίας, τη
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Ρουμανία και τη Βουλγαρία οι ανισότητες των περιφερειών NUTS Π παρουσιάζουν

πτωτικές τάσεις, επιβεβαιώνονταςτην ανάλυση κατά κράτος που έχει προηγηθεί.

Διάγραμμα 5.17: Ποσοστά ανεργίας ανά οποψήφια χώρα και περιφερειακές

αιφαίες τιμές, 20012
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4OOHI--------------j

100+---

ΙΙ -+-_
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200+-----------+----

o+-----------------j

63 CY CZ ΕΕ Ηυ ιτ ιν ΡΙ RO 51 5Κ

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

5.5 Συμπεράσματα- Σύνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε ανάλυση των ανισοτήτων των περιφερειών NUTS Π για

όσες υποψήφιες χώρες υποδιαψούνται σε αυτόν το τύπο περιφερειών, ενώ για τις

υπόλοιπες έγινε ανάλυση των ανισοτήτων των περιφερειώνNUTS τη. Όσον αφορά

στην απασχόληση, οι ανισότητες των περιφερειών NUTS Π στο εσωτερικό των

χωρών έχουν αυξητική τάση για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα (1998-2001) με

εξαίρεση την Ουγγαρία. Οι πιο έντονες περιφερειακές ανισότητες εμφανίζονται στη

Βουλγαρία, τη Δημοκρατίατης Σλοβακίας και την Ουγγαρία. Στα επίπεδα ανεργίας οι

ανισότητες μεταξύ των περιφερειών είναι σημαντικά εντονότερες απ' ότι στα επίπεδα

.' ΤΟ πλαίσιο σε αυτό το διάΥραμμα απεικονίζει το 75% των περιφερειών της κάθε χώρας
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Κεφ. 5: Περιφερειακές ανισότητες στις υποψήφιες χώρες

απασχόλησης. Παρόλα αυτά οι ανισότητες στις περιφέρειες NUTS ΙΙ στο εσωτερικό

των χωρών τείνουν να μειώνονταιστη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία Ία/Ι τη

Δημοκρατία της Σλοβακίας, ενώ αoξάνovται στην ΟοΥΥαρία και τη Δημοκρατία της

Τσεχίας. Σε επίπεδο περιφερειών NUTS ΙΙΙ διαπιστώνουμε ότι οι ανισότητες

αυξάνονται και στις τέσσερις χώρες- Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβενία.

Τέλος, οι χώρες που παρουσιάζουν τις mo έντονες ανισότητες Ία/Ι στα επίπεδα

ανεργίας είναι η Σλοβακία Ία/Ι η Βουλγαρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

6.1. Τα χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή

Ένωση

6. J. J Επίπεδο. ωw.σχόλησης στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι επιδόσεις των αγορών εργασίας των υποψήφιων χωρών θα επηρεάσουν τ/ν

απασχόληση της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μειώσουν το τωρινό

επίπεδο απασχόλησης. Αυτή η μείωση, όμως, δεν δικαιολσΥεί τις ανησυχίες που

έχουν προκύψει για το ότι η διεύρυνση θα θέσει σε κίνδυνο τ/ν επίτευξη του στόχου,

που τέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τ/ς Λισσαβόνας, να φτάσει δηλαδή η

απασχόληση στο ποσοστό 70%.

Ο συνολικός ενεργός πληθυσμός ηλικία απασχόλησης (15-64 ετών) για τις δέκα

πρώτες υποψήφιες χώρες είναι σχεδόν το 20% του συνόλου τ/ς ΕΕ (30% για τις

ΥΤα12). Αυτός ο παράγοντας πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν υπολογίζεται ο

αντίκτυπος τ/ς διεύρυνσης στο τωρινό επίπεδο απασχόλησης, εφόσον το 80% του

επιπέδου απασχόλησης στην ΕΕ των 25 (70% στην ΕΕ των 27) εξαρτάται από τις

επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ των 15, από τώρα ως το 2010. (EC, 2002)

Αν η διεύρυνση γινόταν τώρα, με τα διαθέσιμα στοιχεία του 2001, η ενσωμάτωση

των 12 υποψήφιων χωρών θα μείωνε το επίπεδο απασχόλησης τ/ς ΕΕ των 15, κατά

1,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 62,4%. Η μείωση που θα προκαλούνταν στο επίπεδο

απασχόλησης της ΕΕ θα ήταν περίπου ίδια είτε η διεύρυνση γινόταν κατά δέκα

χώρες ή κατά δώδεκα. Η επίδραση στα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών θα ήταν

μικρότερη από ότι στα αντίστοιχα των ανδρών.

Πίνακας 6.1: Επίπεδα απαnχόλησης πριν και μετά τη διεύρυνση το 2001

Πηγή: EC, 2002
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Ανάμεσα στις δέκα υποψήφιες χώρες που θα ενταχθούν το 2004, σύμφωνα με την

έγκριση που πήραν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλω της Κοπεγχάγης το Δεκέμβρω του

2002, η Πολωνία είναι η σημαντικότερη σε ποσοτικούς όρους μιας και

αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του εργατικού πληθυσμού των γπχ Ι Ο (και πάνω

από το 113 των γΠΧI2). Είναι επόμενο ότι οι επιδόσεις της απασχόλησης της

Πολωνίας θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο, σε σχέση με τις υπόλotπες ΥΠΧ, στην

αύξηση που πρέπει να επιτευχθεί στη διευρυμένη ΕΕ για το απαιτούμενο ποσοστό

70% του στόχου της Λισσαβόνας.

Αν και τα επίπεδα απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες είναι, κατά μέσο όρο,

σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της ΕΕ, η μείωση στο επίπεδο της απασχόλησης θα

γίνει κυρίως λόγω της αναδιάρθρωσης που γίνεται στις ΥΠΧ από το 1990. Η

διαδικασία της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης δεν έχει OλoΙCΛηρωθε( ακόμη, αν και

έχει γίνει σημαντική προσπάθεια αναδιοργάνωσης των βιομηχανιών και των

επιχειρήσεων. (EC, 2002)

6.1.2 Προσωρινή και μερική απασχόληση

Τα επίπεδα προσωρινής απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες είναι σημαντικά

χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ΕΕ με εξαίρεση τη Σλοβενία και την Πολωνία

που έχουν συγκρίσψα ποσοστά. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της μερικής

απασχόλησης σε όλες τις υποψήφιες χώρες. Η Πολωνία έχει από τα υψηλότερα

ποσοστά απασχολούμενων στη μερική απασχόληση, περίπου στο 9,5%, αJJ.iJ, και

πάλι απέχει από το 17,9% της ΕΕ. Από τα υπάρχοντα κράτη μέλη, η Ισπανία έχει

παρόμοιο μερίδιο απασχολούμενων στη μερική απασχόληση με την Πολωνία,

γΕΎονός που πιθανόν αντιστοιχεί στο σημαντικά χαμηλό επΙπεδο απασχόλησης των

γυναικών. Στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, που έχουν επίπεδα απασχόλησης

γυναικών κάτω από ποσοστό 50% επί του συνόλου, παρατηρούνται επίσης χαμηλά

επiπεδα αυτοαπασχόλησης. (EC, 2002)

Στις περισσότερες υποψήφιες χώρες η μερική απασχόληση και η προσωρινή

απασχόληση είναι απόρροια της αδυναμίας εύρεσης μόνιμης και πλήρης. Το

ποσοστό των απασχολούμενων που βρίσκεται αναγκαστικά στη μερική απασχόληση

είναι σχετικά υψηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ (ειδικότερα στη Βουλγαρία και
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τη Λιθουανία). Παρόλα αυτά το ποσοστό των προσωρινών θέσεων εργασίας στις

υποψήφιες χώρες είναι χαμηλότερο από αυτό τ/ς ΕΕ. (EC, 2002)

6,1.3, Τομεακά χαρακτηΡισπκά

Ο γεωργικός και ο βιομηχανικός τομέας καλύπτουν το σημαντικότερο ποσοστό

της απασχόλησης έναντι του τομέα των υπηρεσιών στις υποψήφιες χώρες. Είναι

επόμενο ότι μετά τ/ διεύρυνση η τομεακή διάρθρωση τ/ς ΕΕ θα αλλάξει. Η

επίδραση όμως, που θα έχει η διεύρυνση στα επίπεδα απασχόλησης και στ/ν

τoμεαΙCΉ διάρθρωση τ/ς ΕΕ, θα είναι ανάλογη με το μέγεθος του εργατικού

δυναμικού των υποψήφιων χωρών σε σχέση με αυτό της ΕΕ. Το εργατικό δυναμικό

που απασχολείται στις δώδεκα υποψήφιες χώρες αντιπροσωπεύει μόνο το ένα

τέταρτο του συνολικού τ/ς ΕΕ-15. Με τη διεύρυνση υπολογίζεται ότι θα υπάρχει μια

μικρή αύξηση στην απασχόληση στο γεωργικό και στο βιομηχανικό τομέα, ενώ στον

τομέα των υπηρεαιών θα μειωθεί. (EC, 200 Ι)

Στην τoμεαΙCΉ διάρθρωση της απασχόλησης, η απασχόληση στον αγροτικό τομέα

παραμένει σημαντικά υψηλή στις περισσότερες ΧΚ:ΑΕ. Οι διαφορές είναι μεγάλες

στις χώρες αυτές, με μεγαλύτερα επίπεδα αυτά στη Ρουμανία και τη Τσεχία (45% το

20ΟΙ), ενώ χαμηλότερα αυτά τ/ς Oυr/αρίας, τ/ς Εσθονίας και τ/ς Δημοκρατίαςτ/ς

Σλοβακίας (περίπου 6-7% το 2001). Όσον αφορά στο βιομηχανικό τομέα, εκτός από

τη Λιθουανία, τη Λετονία και τ/ Ρουμανία, τα επίπεδα απασχόλησης στις υποψήφιες

χώρες είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά της ΕΕ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα

είναι αυτά της Τσεχίας, τ/ς Σλοβενίας και της Σλοβακίας, όπου το ποσοστό των

απασχολούμενων σε αυτόν τον τομέα είναι 37-40%. Ο τομέας των υπηρεσιών στις

υποψήφιες χώρες είναι σχετικά χαμηλός συγκρινόμενος με τ/ς ΕΕ, με εξαίρεση τ/ν

Κύπρο. Υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών εμφανίζουν η

ΟυΥΥαρία, η Εσθονία και η Λετονία, περίπου 8% το οποίο εξακολουθείνα βρίσκεται

κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. (EC, 2002)
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6.1.4 Δ"μοΥΡαφ,κές τάσεις

Η μορφή των αγορών εργασίας στη διευρυμένη Ευρώπη θα επηρεαστεί σημαντικά

από τις δημογραφικές τάσεις. Στην ΕΕ των 15 αυτό θα οδηγήσει στη γήρανση του

εργατικού δυναμικού και στην ενδεχόμενη μείωση του αριθμού του μετά το 2010. Το

ίδιο περίπου αναμένεται να συμβεί και στις υποψήφιες χώρες, ένα όμως σημανπκό

στοιχείο εδώ είναι η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των νέων ηλικίας 20-35

ετών. Σε μια διευρυμένη ΕΕ, αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εξισορροπητικό

παράγοντα όσον αφορά στη γήρανση του πληθυσμού και του εργατικού δυναμικού.

(ΕΕπ,2001)

Έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στη δημογραφική δομή των υποψήφιων

χωρών την τελευταία δεκαετία. Στο χρονικό διάστημα 1990-1999, οι πληθυσμοί σε
•

όλες τις υποψήφιες χώρες εκτός της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Μάλτας και της

Κύπρου μειώθηκαν. Ο ρυθμός της φυσικής αύξησης του πληθυσμού ήταν αρνητικός

(οι θάνατοι περισσότεροι από τις γεννήσεις) στη Λετονία, την Εσθονία, τη

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Τσέχικη Δημοκρατία. Τα

μεταναστευτικά ρεύματα ήταν αρνητικά στις τρεις χώρες της Βαλτικής (ειδικότερα

στη Λετονία και την Εσθονία), τη Βουλγαρία, τη Poυμανtα, τη Σλοβενία, την

Πολωνία και τη Δημοκρατία της Σλοβακίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη του πληθυσμού

άρχισε να μειώνεται νωρίτερα στις περισσότερες από αυτές τις χώρες απ' ότι στην

ΕΕ. Σε λιγότερο από δέκα χρόνια, αυτές οι χώρες έχουν χάσει 1,3 εκατομμύρια

ανθρώπους. (Eufostat, Statistics ίn Focus 1212001)

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ ο πληθυσμός ακόμη αυξάνει. Ακόμη και σε

αυτές όπου έχει αρχίσει να μειώνεται τα ποσοστά δεν είναι τόσο υψηλά όσο στις

υποψήφιες χώρες.

Ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ θα συνεχίσει να έχει αυξητική τάση για μερικά

χρόνια, κυρίως ')Jyyω στη θετική μετανάστευση και στην αύξηση του ορίου ζωής. Στις

υποψήφιες χώρες το όριο ζωής είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό της ΕΕ. Πολύ

σημαντικό είναι ότι τόσο η φυσική αύξηση όσο και η μεταναστευτική τάση είναι

αρνητική, γεγονός που θα προκαλέσει τη συνολική μείωση του πληθυσμού της

διευρυμένης ΕΕ περίπου το 2015- οχτώ χρόνια νωρίτερα από ότι θα γινόταν στην ΕΕ

των 15. (EC, 2002)
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Η μέση ηλιιdα του πληθυσμού στις υποψήφιες χώρες είναι μικρότερη από αυτή

της ΕΕ. Το ποσοστό των παιδιών κάτω των 15 είναι μεγαλύτερο στις υποψήφιες

χώρες από το αvτΙστoιxo της ΕΕ, με εξα!ρεση τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της

Τσεχίας και τη Σλοβενία, όμως, μειώνεται σημαντικά γρήγορα. Το μερίδιο των πάνω

από 65 ετών στις υποψήφιες χώρες είναι κάτω από αυτό της ΕΕ (με εξαίρεση τη

Βουλγαρία) και η πτώση του επιπέδου γονιμότητας τη δεκαετία του '90 θα γίνει

αισθητή μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, η διεύρυνση θα επιβραδύνει τη γήρανση του

πληθυσμού βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. (EC, 2002)

Τέλος, ο πληθυσμός που βρiσκεται σε ηλιιdα εργασίας (15-64) προβλέπεται να

αρχίσει να μειώνεται από το 2010. Στις υποψήφιες χώρες αυτό θα συμβεί λίγο

νωρΙτερο. (EC, 2002)

6.2 Περιφερειακέςανισότητες

6.2.1 Γενικά χαρακπιρισπκά

Το 21% της συνολικής απασχόλησης στις υποψήφιες χώρες το 2001 ήταν

απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα (έναντι 4% της ΕΥΡ-15) και οι

απασχολούμενοι ηλιιdας άνω των 65 ήταν περίπου στο 3% του συνόλου. Το 2000

μόνο πέντε περιφέρειες (NUTS 11) των ΧΚΑΕ είχαν χαμηλότερο ποσοστό

απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Οι τρεις από αυτές, Praha, Bratjslavsky και

Kozep- Magyurorszag, είχαν επίσης σημαντικά υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης

στον τομέα των υπηρεσιών από αυτό της ΕΕ (67%). Περισσότερο από τα 2/3 των

περιφερειών των υποψήφιων χωρών έχουν ποσοστό απασχόλησης στο βιομηχανικό

τομέα μεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ (29%). Η πιο βιομηχανοποιημένη περιφέρεια

στις υποψήφιες χώρες βρίσκεται στην Πολωνία (Slaskie), όπου το ποσοστό στη

βιομηχανία είναι περίπου το μισό επί του συνόλου. (EC, 2002)

Είκοσι περιφέρειες των ΧΚΑΕ παρουσιάζουν ισχυρό προφίλ βασισμένο στον

αγροτικό τομέα. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως υψηλή αυτό-απασχόληση,

υψηλό επίπεδα απασχόλησης για τους εργαζόμενους μεγάλης ηλικιακής ομάδας,

χαμηλά επίπεδα ανεργίας συνολικά, αλλά υψηλά ανάμεσα στους νέους και γενικά
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χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας

απαιτούνται ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους απασχολούμενους στον

αγροτικό τομέα να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ακόμη,

πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού από

την αγορά εργασίας, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές που θα υποφέρουν

περισσότερο από τη διεύρυνση 'λίηω έλλειψης ιιcανoτήτων του εργατικού δυναμικού.

(EC,2OO2)

6.2.2 Ανισότητες στην απασχόληση

Οι περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση των υποψήφιων κρατών είναι

μικρότερες από αυτές που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών των υπαρχόντων

κρατών μελών.

Στις υποψήφιες χώρες (εκ των οποίων στοιχεία, για περιφέρειες τίntoυ NUΤS ΙΙ,

υπάρχουν μόνο για τη Βουλγαρία, τη Τσέχικη Δημοκρατία, την Πολωνία, τη

Ρουμανία και τη Σλοβακία) οι περιφερειακές ανισότητες στο επίπεδο απασχόλησης

(όπως αυτές μετρούνται με το συντελεστή διακύμανσης) είναι μεγαλύτερες στη

ΣλoβαΙCΊΑ και τη Βουλγαρία και σε μικρότερο βαθμό στην Oιrrιαρία. Στη Σλοβακία η

διαφορά του εmπέδoυ απασχόλησης μεταξύ της περιφέρειας Μπρατισλάβα

(Bratislavsky) και της Vύchοdne- Slovensko το 2000 ήταν 19 ποσοστιαίες μονάδες.

Στη Βουλγαρία η διαφορά ήταν ]6 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ της περιφέρειας

Yugozapaden (με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης) και της Seνerozapaden

(αντίστοιχα με το χαμηλότερο). Ωστόσο, σε σύ'Υκ:ριση με την Ισπανία ή την Ιταλία,

αυτές οι διαφορές είναι λιγότερο έντονες. Στην Ισπανία, η διαφορά μεταξύ της

περιφέρειας με την υψηλότερη απασχόληση και αυτής με τη χαμηλότερη είναι 22

ποσοστιαίες μονάδες, ενώ στην Ιταλία 26 μονάδες.
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ΔιάΎραμμα 6.1: Ποσοστά απαοχόλησης ανά υπάρχον κω υποψήφιο :κράτος και

περιφερειακές ακραίες τιμές, 2000/

140 ,---------------------,

120 +-----~~-=-------_'f---
~13 boae d

i
80.j--

100

60 +---------"""'rc;;",.~,...::'-----------____I

40 J-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'
ΑΤ BG CZ ΟΚ Ε$ FR Ηυ ΙΤ ΙU ΝΙ ΡΤ SE SK

ΒΕ CY ΟΕ ΕΕ FI GR ΙΕ ΙΤ ιν ΡΙ RO $1 UΚ

Πηγή: Ιδία επεξερΥασία

Παρατ/ρώντας όλες τις περιφέρειες μαζί διαπιστώνουμε ότι, το επίπεδο

απασχόλησης για τους απασχολούμενους ηλικίας 15-64 στην ΕΕ το 2001 ήταν

ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των υποψήφιων χωρών. Στ/ διευρυμένη Ευρώπη το

μέσο επίπεδο απασχόλησης θα μειωθεί και ταυτόχρονα, οι ανισότητες της κάθε

περιφέρειας προβλέπεται να αυξηθούν, ειδικά στις περιφέρειες οι οποίες έχουν

υψηλά ποσοστά απασχόλησης. (EC, 2002)

ι Το πλαίσιο σε αυτό το διάγραμμα απειιωνiζει το 75% των περιφερειών της κάθε χώρας
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Ι-Ι EΎPΩllAϊKH ΔιΑΣΤΑΣΗΠΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑI1ΉΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΊ'ΑΝΓ/ΝΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ.

6.2.3 ΑνΙσότητες στην ανεργ;α

Οι περιφερειακές ανισότητες, μετρημένες με το συvtελεστή διακύμανσης, είναι

μεγαλύτερες στα επίπεδα ανεργίας. Ισχύει ότι χώρες με μεγάλες ανισότητες στα

επίπεδα απασχόλησης παρουσιάζουν σημαvtικές διαφορές και στα επίπεδα ανεργίας,

ειδικά των νέων. Συνεπώς, όχι μόνο τα επίπεδα απασχόλησης είναι χαμηλά αλλά και

τα επίπεδα ανεργίας είναι πολύ υψηλά, γεγονός που δείχνει ακόμη πιο σοβαρές

περιφερειακές ανισορροπίες. (EC, 2002)

Στις υποψήφιες χώρες, η ανεργία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και έχει

ξεπεράσει τα επίπεδα της ΕΕ. Ταυτοχρόνως, η συμμετοχή του εργατικού δυναμικού

έχει μειωθεί, το οποίο σε κάποια διάσταση, έχει περιορίσει τις αυξήσεις στα επίπεδα

ανεργίας. (EC, 2002)

Διάγραμμα 6.2: Ποσοστά ανεργίας ανά υπάρχον και υποψήφιο ιcράroς μέλος και

περιφερειακές ακραίες τιμές. 200/2
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ΠηΥή: Ιδία επεξερ:Υασία

2ΤΟ πλαίσιο σε αυτό το διάγραμμα απεικονίζει το 75% των περιφερειών της κάθε χώρας
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Οι περιφερειακές ανισότητες παρουσιάζονται πολύ υψηλότερες στις υπάρχουσες

χώρες της ΕΕ απ' ότι στις υποψήφιες. Οι διαφορές στα περιφερειακά επίπεδα

ανεργίας των υποψηφίων είναι υψηλότερα στη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, παρόλο

που στην πρώτη αυτό οφείλεται μόνο στο σχετικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας της

περιφέρειας Μπρατισλάβα (BratisIavsky). Αmές οι δύο χώρες, καθώς επiσης και η

Τσεχία και η Ουπαρία έχουν αρκετά μεΥάλες ανισότητες στην ανεργία σε

περιφερειακό επίπεδο, αλλά η διαφορά είναι λιγό't'ερη απ' ότι στην Ιταλία, την

Ισπανία, τη Γερμανία ή το Βέλγιο. Στη Σλοβακία, το πολύ χαμηλό επίπεδο ανεργίας

της πρωτεύουσας αυξάνει δυσανάλογα το συντελεστή διακύμανσης. Στην Πολωνία,

παρόλο που οι περιφερειακές ανισότητες στην ανεργία είναι σχετικά μικρές τα

επίπεδα ανεργίας είναι πολύ υψηλά.

Στο σύνολο οι ανισότητες στο επίπεδο ανεργίας για τους εργαζόμενους ηλικίας 15

64 το 2001 στην ΕΕ ήταν υψηλότερα από αυτά στις υποψήφιες χώρες με το

συντελεστή διακύμανσης να είναι αντίστοιχα κατά μέσο όρο γύρω στο 65,9% και

52,8%. Με τη διεύρυνση, η διακύμανση θα αυξηθεί στο ποσοστό του 68,5%. Η

περιφέρεια με το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας (με την ένταξη και των δώδεκα

υποψήφιων κρατών) θα είναι στη Βουλγαρία και το χάσμα σε αυτή με το χαμηλότερο

(στην ΠΟΡΤΟ'Υαλία) θα ανοίξει. Το εmπεδο ανεργίας της διευρυμένης ΕΕ θα αυξηθε~

ενώ ταυτόχρονα, οι διαφορές της κάθε περιφέρειας σε σχέση με το μέσο επίπεδο

ανεργίας προβλέπεται επίσης να αυξηθούν, ειδικότερα για της περιφέρειες της ΕΕ

που έχουν χαμηλά επίπεδα ανεργίας. (EC, 2002)

Είναι αναμενόμενο ότι οι περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση και την

ανεργία θα αυξηθούν με τη επερχόμενη διεύρυνση. Με την αναδιάρθρωση και την

τρέχουσα προσαρμογή στις αγορές εργασίας, η ανεργία θα αυξηθεί σε κάποιες

περιφέρειες περισσότερο από ότι σε άλλες ειδικά στις αγροτικές ή στις περιφέρειες

με βαριά βιομηχανία. Επίσης η δημιουργία θέσεων στον τομέα των ιmηρεσιών στις

αστικές περιφέρειες θα αυξήσει το χάσμα στην απασχόληση ανάμεσα σ' αυτές και

στις αγροτικές ή βιομηχανικές περιφέρειες. (EC, 2002)
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6.2.4 Ανισότητες στο εισόδημα κατά κεφαλήν

Η ένταξη των υποψήφιων χωρών θα έχει άμεση επίδραση στο πραγματικό

εισόδημα της ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στο ΑΕΠ κατά κεφαλήν θα αυξηθούν

δραματικά στην ΕΕ των 25 κι ακόμη περισσότερο στην ΕΕ των 27. Η τόση αύξηση

στις ανισότητες στην ευημερία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα έχει προηγούμενο σε

καμιά άλλη διεύρυνση. Αυτό, όμως, δεν οφείλεται μόνο στο σημαντικά χαμηλότερο

κατά κεφαλήν επίπεδο ανάπroξης των υποψήφιων χωρών αλλά επίσης, στο μέγεθος

του πληΟυσμού που η ΕΕ θα αποκτήσει. Με τη διεύρυνση, από 15 σε 25 ή 27 μέλη,

το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ θα μειωθεί κατά 13% ή 18%. Παρόλο που το

μακροχρόνιο επίπεδο ανάπτυξης των υποψήφιων χωρών έχει τάση να ξεπεράσει αυτό

της ΕΕ, το «άνοιγμω> των ανισοτήτων στο επίπεδο του εισοδήματος δεν διαφαίνεται

να μειωθεί στο κοντινό ή στο μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα. (EC, 2002)

Αν η διεύρυνση πραγματοποιούνταν σήμερα, θα συνέβαινε διπλασιασμός στην

«ψαλίδω> των εισοδημάτων μεταξύ των χωρών και των περιφερειών στην ΕΕ των

27. Σε εθνικό επίπεδο, πάνω από το 1/3 του πληΟυσμού θα έχει εισόδημα κατά

κεφαλήν κάτω από 90% από το μέσο της ΕΕ των 27 σε σύγκριση με το 1/6 στη

σημερινή Ευρώπη των 15. Αυτό αποτελεί σημαντικό στήριγμα για να τεθούν

προϋποθέσεις για βοήθεια από το Ταμείο Συνοχής. Σε περιφερειακό επίπεδο, το 10%

του λιγότερο ευνοημένου πληθυσμού από τις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες θα

γινόταν 31 % του μέσου όρου της ΕΕ των 27, σε σύγκριση με το 61 % της σημερινής

ΕΕ των 15. (ΕΕπ, 2001)

6.3. Μετανάστευση- κινητικότητα

Η ένταξη των υποψήφιων χωρών στην ΕΕ θα αλλάξει ουσιαστικά τις συνθήκες

στο πεδίο της μετανάστευσης. Η ελεύθερη διακίνηση του εργατικού δυναμικού

αποτελεί μια από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που αποκτήθηκαν με το Κοινοτικό

Δίκαιο. Έχει τρεις βασικές διαστάσεις: πρόσβαση στην απασχόληση, που σημαίνει ότι

ένας Ευρωπαίοςπολίτης έχει το δικαίωμα να αναζητήσει και να απασχοληθεί σε θέση

εργασίας σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, δικαίωμα κατοικίας, που σημαίνει ότι ο

απασχολούμενος έχει το δικαίωμα να κατοικεί στο κράτος υποδοχής και να έχει την
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οικογένειά του μαζί σε αυτό το κράτος. και ισότητα, που σημαίνει ότι απαγορεύεται

κάθε διάκριση που να βασίζεται στην εθνικότητα.

Πράγματι, με την απελευθέρωση του εμπορίου- οι ξένες άμεσες επενδύσεις και

άλλες κινήσεις του κεφαλαίου έχουν ήδη ΚΙ\ητοποιηθεί. η ελεύθερη διακίνηση

προσώπων και εργατών συνθέτει πιθανόν τη σημαντικότερη διάσταση της

οικονομικής ολοκλήρωσης στην αλλαΎ1i που θα επέλθει με την ένταξη στη ροή των

πραγμάτων. Επόμενο είναι, οι μεγάλες διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα και

στους μισθούς μεταξύ των υπαρχόντων κρατών και των υποψηφίων να αποτελούν

υψηλά ιciνητρα για την- από ανατολικά προς δυτικά- μετανάστευση. Ακόμη. η

γεωγραφική θέση, η ιστορία και η παράδοση θα διευκολύνουν τις μεταναστευτικές

τάσεις των υποψήφιων χωρών. Η αυξημέ\.η μεταναστευτική τάση των ανατολικών

χωρών, που αναμένεται, έχει δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες στα υπάρχοντα κράτη,

ιδιαίτερα όσον αφορά στην προσέλευση ανειδίκευτων εργατών. που θα

χεφοτερεύσουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας. σε συνδοοσμό με την απώλεια

εργασίας και μισθών του ενδογενούς εργατικού δυναμικού. Οι χώρες που είναι

περισσότερο εκτεθειμένες σε αυτές τις τάσεις είναι η Γερμανία και η Αυστρία,

Παρόλα αυτά. στατιστικές αναλύσεις διαπιστώνουν ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα

που θα προκύψουν μετά τη διεύρυνση δεν θέτουν καμιά σοβαρή απειλή για τις θέσεις

εργασίας ή τους μισθούς. στο σύνολο της ΕΕ. Εξάλλου. υπάρχει η δυνατότ/τα για τα

κράτ/ μέλη να εφαρμόσουν μια μεταβατική περίοδο- πέντε ως επτά χρόνια- μέχρι την

πλήρη εφαρμογή της ελεύθερης διαιdVΗσης φΥατών. (EC,2001)

Ωστόσο. υπάρχει και αρνητική όψη στην ΙCΙνηΤΙKότ/τα των εργατών. Υπάρχουν

εμπόδια που θέτουν αμφιβολίες για την επιλoΎ1i τ/ς μετανάστευσης των

απασχολουμένων, όπως είναι για παράδειγμα τα επίπεδα ανεργίας που ακόμη

πλήπουν συγκεκριμένεςπεριφέρειες, το μακροοικονομικόπλαίσιο ή οι δεξιότητες

που απαιτούνται για συγκεκριμένεςθέσεις εργασίας. Ακόμη, σημαντικό παράγοντα

για την επιλογή αποτελούν οι συνθήκες εργασίας και οι παροχές lJyείας και

ασφάλειας, Οι διαφορές σε αυτούς τους τομείς ανάμεσα στα κράτη παραμένουν,

παρόλη τ/ν προσπάθειανα υπάρχουν κοινές νομοθετικέςδιατάξειςγια όλα τα κράτη

υπό το κοινοτικόδίκαιο των απασχολούμενων.(Vandammc, 2000)
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Συμπεράσματα- ΕπίλσΥος

.1
ΣγΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η συνολική αύξηση τ/ς απασχόλησηςστην ΕυρωπαϊκήΈνωση, κατά το χρονικό

διάστημα 1991-2001, οδήγησε σε συνολική μείωση των επιπέδων ανεΡΎίας. Αν και

έχει σημειωθεί πρόοδος, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, εξακολουθούν να

υπάρχουν ορισμένες κύριες διαρθρωτικές αδυναμίες στην απασχόληση και τ/ν

ανεΡΎία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ποσοστά τ/ς συνολικής ανεΡΎ1ας και της

μακροχρόνιας ανεΡΎίας που παραμένουν επίμονα υψηλά πρέπει να περιοριστούν

περισσότερο για να επιτευχθεί ο στόχος μιας αγοράς εpΎασiας χωρίς αποκλεισμούς.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση! καταπολέμηση τ/ς μακροχρόνιας

ανεΡΎίας, γεΥονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για τ/ν επιτυχία των

υποστηρικτικών δράσεων για τ/ν περιφερειακή ανάπτυξη (όπως υποστ/ρίζουν και οι

CappeIen, Fagerberg& Verspagen, 1999 στο Cappelen (2), 2000). Aπαιτoύντα~

λοιπόν, καλύτερα προσαρμοσμένες πολιτικές και συνολικές προσεγγίσεις, τόσο από

την πλευρά της ζήτησης όσο από την πλευρά της προσφοράς και στενή σύνδεση με

τις ευρύτερες πολιτικές που αφορούν στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Η επίτευξη

των στόχων της ΕΕ για τα ποσοστά απασχόλησης, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τ/

στρατ/γική τ/ς Λισσαβόνας και συμπληρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο

Goteborg. ιδίως όσον αφορά στους μεγαλύτερους σε ηλικία εΡΎαζόμενους, απαιτεί

ισχυρή δέσμευση.

Οι χώρες που σημείωσαν τις βέλτιστες επιδόσεις τόσο αυξάνοντας το επίπεδο

απασχόλησής τους όσο και μειώνοντας τα επίπεδα ανεΡΎίας τους, μεταξύ 1991 και

2001, είναι η Ιρλανδία και η Ολλανδία. 1διαiτερη σημασiα έχει η σημαντική βελτiωση

των επιπέδων στην Ιρλανδία, γεΥονός που αποδεικνύει τ/ν σωστή και κατάλληλη

αξιοποίηση τ/ς ενίσχυσης που ελάμβανε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ως Χώρα

Συνοχής. Αντίθετ/ εικόνα παρουσίασαν η Φιλανδία και η Σουηδία, αυξάνοντας τα

επίπεδα ανεΡΎίας και μειώνοντας τα επίπεδα απασχόλησης. Παρόλα αυτά η Σουηδία

παραμένει με επίπεδα χαμηλής ανεΡΎίας και υψηλής απασχόλησης, ενώ η Φtλανδία

είναι η χώρα που διατηρεί υψηλό επίπεδο απασχόλησης αλλά και ανεΡΎίας. Οι χώρες

που διατηρούν από τα υψηλότερα επίπεδα ανεΡΎίας και βρίσκονται μακριά από τους

στόχους της Λισσαβόνας και του Goteborg είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.
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6.4. Διεύρυνση και συνοχή

6.4.1 Ο, εpμ"νεfες της συνOχrίς και " Ο'Ιμασία της

Στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις προοπτικές της διεύρυνσης της ΕΕ είναι η

οικονομική και η κοινωνική συνοχή στην ευρύτερη Ένωση.

Η κοινωνική συνοχή βασίζεται κυρίως στη συνολική ανάπτυξη και στην εθνική

και περιφερειακή συνοχή. Η εθνική συνοχή αναφέρεται στα δεκαπέντε υπάρχοντα

κράτη μtλη, στις δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης,

καθώς και στα νησιά της Μάλτας και της Κύπρου. Η περιφερειακή συνοχή

αναφέρεται στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 11. (Weίse κ.ά, 200 Ι)

Η συνοχή αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομικής και της κοινωνικής

υπόστασης της Ευρώπης, υποστηρίζει τη δράση της ΕΕ στον τoμtα της

περιφερειακής ανάπτυξης και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική

και κοινωνική σημασία στη διευρυνόμενη ΕΕ στηρίζοντας την ανάπτυξη των προς

ένταξη χωρών.

Η συνοχή μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Μια εκδορ! υποστηρίζει

ότι η συνοχή εκφράζει ένα επίπεδο σταθερότητας στις κοινωνικές και χωρικές

ενότητες. Άλλη ότι αποτελεί μια διαδικασία σύγκλισης των ανισοτήτων μεταξύ

περιφερειών και KOινωVΙKών ομάδων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ορίζεται ειδικότερα

στα επίπεδα του εισοδήματος ή ανεργίας, άUoτε όμως περtλαμβάνει και τις

προοπτικές απασχόλησης και το επίπεδο ζωής. Περαιτέρω, η συνοχή σχετίζεται με

διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Σε κάποιες εδαφικές επικράτειες, η συνοχή

δρομολογείται με πολιτικών που στόχο έχουν την εξομοίωση των περιφερειακών και

κοινωνικών διαφορών μέσω μιας σαφής ανακατανομής της ανάπτυξης, της

απασχόλησης κλπ. Σε άλλες, η πολιτική στοχεύει στη μεγιστοποίηση της εισφοράς

των περιφερειακών και κοινωνικών ομάδων στην εθνική οικονομική επάρκεια.

(Weίse κ.ά, 2001)

Σε επίπεδο κρατών υπάρχουν κριτήρια συνοχής που σχετίζονται με τις κοινωνικές

ανισότητες (σημαντικές διαφορές στο βιοτικό επίπεδο και στο εισόδημα). Στη

Γερμανία υπάρχει μια σαφής καταστατική δέσμευση για την καταπολέμηση των

ανισοτήτων των περιφερειών της με την εξισορρόπηση του βιοτικού τους επιπέδου.

AIJ..oύ οι κοινωνικές ανισότητες σχετίζονται περισσότερο με την ανεργία, με
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χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την Ελλάδα, την

Πορτογαλία και τη Σουηδία, ό'λα τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, επίσης, τα επίπεδα

ανεργίας για να μετρούν τη συνοχή σε διάφορες περιπτώσεις. Άλλα. κριτήρια

συνοχής είναι: οι μελλοντικές τάσεις της απασχόλησης, ο οικονομικά ενεργός

πληθυσμός, τα επίπεδα του προσωπικού εισοδήματος και η ποιότητα του εργατικού

δυναμικού. Ενώ σε επίπεδο ΕΕ, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ και η πολιτική

ανταγωνισμού χρησιμοποιούν κυρίως τα επίπεδα ανεργίας, αJJ...ά και τις τάσεις της

απασχόλησης, ως σημαντικά κριτήρια για τη συνοχή. (Weise κ.ά, 2001)

6.4.2Η πoλιΠλ'lί Ύια τη συνοχή

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη συνοχή αποτελούν τον καταλύτη για την

πραγματοποίηση συζητήσεων και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα ευρωπαϊκά

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και ευκαιρίες, σε ό'λα ουσιαστικά τα επίπεδα,

τόσο στα κράτη μέλη, όσο και στις υποψήφιες για ένταξη χώρες.

Οι στόχοι των ευρωπαϊκών πολιτικών αφορούν, κατά κύριο λόγο, στη βελτίωση

της συνεισφοράς των περιφερειακών πόρων στην οικονομική ανάπτυξη προωθώντας

τον ανταγωνισμό και μειώνοντας την ανεργία (prud'homme, 1994 στο Weise κ.ά.,

2001). Πράγματι αυτό συμβαίνεΙ, τόσο στις μικρές ευρωπαϊκές χώρες όπου οι

περιφερειακές ανισότητες εμφανίζονται σχετικά μικρές (Αυστρία, Δανία, Ολλανδία),

όσο και σε μεΥαλύτερα κράτη μέλη (ΗΒ, Γαλλία) όπου η υψηλή ανεργία αποτελεί

μακροχρόνιο πλήγμα. Η χωρική ισορροπία, ωστόσο, παραμένει ως βασικός στόχος

της περιφερειακής ανάπτυξης στις Νορβηγικές χώρες, τη Γαλλία (μερικώς) και τη

Γερμανία, όπου η περιφερειακή πολιτική συνεχίζει να συνηγορεί περισσότερο υπέρ

της μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων ένανπ της αύξησης του εισοδήματος

και των ευκαιριών για απασχόληση. (Υυίll κ.ά., 1999 στο Weise κ.ά., 2001) Οι χώρες

συνοχής αντιμετωπίζουν ακόμη το πρόβλημα της εθνικής αποδοτικότητας για την

οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης αναζητούν πόρους για τις λιγότερο

αναπruyμένες περιφέρειες, οπότε η ισόρροπη κατανομή παραμένει δύσκολη. (Weise

κ.ά, 2001)

Από την πλευρά των υποψήφιων χωρών, ενώ τα πρώτα χρόνια της μετάβασης οι

πολιτικές για την κοινωνική και οικονομική συνοχή δεν αποτελούσαν

προτεραιότητα, η πρόκληση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων δημιούργησε
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την ανάγκη για άμεση δραστηριοποίηση, έχοντας και την οικονομική ενίσχυση της

ΕΕ. Ωστόσο, οι έντονοι προβληματισμοί παραμένουν εφόσον η πολιτική πρέπει να

εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ της συνοχής σε εθνικό επίπεδο και της συνοχής

σε ευρωπαϊκό (ταυτόχρονη μείωση των ανισοτήτων με την ΕΕ και των εσωτερικών

και μείωση της κοινωνικής ανισότητας). (Weise κ.ά, 200 Ι)

Σημαντικός παράγοντας για τη συνοχ;ή και για μια επιτυχημένη στρατηγική

περιφερειακής ανάπτυξης είναι, επίσης, μια αποτελεσματική εταφική σχέση, στην

οποία να συμμετέχουν ο ιδιωτικός τομέας, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες αρχές,

κοινωνικοί εταίροι και άλλοι φορείς της τοπικής ζωής. Ακόμη, πρέπει να ληφθεί

υπόψη ότι η Ένωση έχει εισέλθει στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης, α).)..fL με

διαφορετικό τρόπο για κάθε περιφέρεια. Επομένως, η πολιτική συνοχής πρέπει να

ευνοήσει τη δικτύωση των παραγόντων της περιφερειακής ανάπτυξης και να

απαρύγει τη δημιουργία ενός ρήγματος, ιδίως ψηφιακού, με τις πλέον μειονεκτούσες

ομάδες τ/ς κοιvωviας μας. (ΕΕπ, 2002)

Η μελλοντική πολιτική συνοχής, όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους,

κατανοείται καλύτερα χάρη στον προσδιορισμό ορισμένων προκλήσεων: την

πραγματική κλίμακα των περιφερειακών ανισορροπιών ως προς την αγορά εργασίας

και τ/ν οικονομική ανάπruξη μετά τ/ διεύρυνση, την πόλωση τ/ς αγοράς εργασίας

και της κοινωνίας, την ανάγκη για αυξημένες δεξιότητες, την εμμονή των

ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των

οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων λόγω των δημογραφικών εξελίξεων, τις

αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται από τα μεταναστευτικά ρεύματα και την

κινητικότ/τα. (ΕΕπ, 2002)

γπάρχει εντονότερη ανάγκη για την πολιτική συνοχής, εν όψει της αύξησης των

ανισοτήτων που συνδέονται με τη διεύρυνση, στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.

Είναι σημαντικό, όμως, η πολιτική συνοχής να μην ωφελεί αποκλειστικά τις

περιφέρειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή, σJ.λά και όλες τις άλλες, κατά

το μέτρο που τονώνει τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και ενισχύει τη συνολική

ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, και άρα τις ευκαφίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
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6.5 Συμπεράσματα- Σύνοψη

Η διεύρυνση προς τις χώρες ΚΑΕ, την Κύπρο και τη Μάλτα αποτελεί μια μεγάλη

πρόκληση, τόσο για τις χώρες όσο και για το σύνολο τ/ς ΕΕ. Οι επιδράσεις στη

διευρυμένη ΕΕ είναι ορατές τόσο στις δημογραφικές όσο και στις οικονομικές

σΧλαγές.

Η μορφή των αγορών εργασίας στ/ διευρυμένη Ευρώπη θα επηρεαστεί σημαντικά

από τις δημογραφικές τάσεις. Παρόλο που στην ΕΕ των 15 το εργατικό δυναμικό

οδεύει προς γήρανση και ενδεχομένως μείωση, η αναμενόμενη αu.;ηση των νέων

ηλικίας 20-35 ετών στις υποψήφιες χώρες θα λειτουργήσει εξισορροπητικά. Πολύ

σημαντικό είναι ότι τόσο η φυσική αu.;ηση όσο και η μεταναστευτική τάση είναι

αρνητική, γεγονός που θα προκαλέσει τ/ συνολική μείωση του πληθυσμοu τ/ς

διευρυμένης ΕΕ περίπου το 2015, καθώς και ότι ο πληθυσμός που βρίσκεται σε

ηλικία εργασίας (15-64) προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται από το 2010.

Οι επιδόσεις των αγορών εργασίας των υποψήφιων χωρών θα επηρεάσουν τ/ν

απασχόληση και τ/ν ανεργία τ/ς διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. μειώνοντας το

τωρινό επίπεδο απασχόλησης και αυξάνοντας το επίπεδο ανεργίας. Η διεΊ)ρυνση θα

έχει επίσης σημαντική επίδραση στην τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης της ΕΕ.

Υπoλoγiζεται ότ~ με τη διεύρυνση, θα υπάρξει μια μικρή αύξηση στην απασχόληση

στο γεωργικό και στο βιομηχανικό τομέα, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών θα μειωθεί.

Είναι σημαντικό, πάντως, να τονίσουμε ότι η επίδραση που θα έχει η διεΊ)ρυνση στα

επίπεδα απασχόλησης και στην τομεακή διάρθρωση της ΕΕ, θα είναι ανάλογη με το

μέγεθος του eρyanKOU δυναμικού των υποψήφιων χωρών σε σχέση με αυτό τ/ς ΕΕ

των 15.

Οι ανισότητες στ/ν απασχόληση και τ/ν ανεργία των περιφερειών, επίσης θα

auoξηeOUv. Σύμφωνα με τ/ Δεύτερη Έκθεση Προόδου για τ/ν οικονομική και

κοινωνική συνοχή, όταν το μέσο επίπεδο ανεργίας του 10% των περιφερειών με τ/ν

καλύτερη επίδοση θα είναι 2,4%, το μέσο επίπεδο των περιφερειών με τα υψηλότερα

ποσοστά ανεργίας θα είναι 22,6%. Οι πρώτες περιφέρειες θα συγκεντρώνονται

κυρίως στα υπάρχοντα κράτ/ μέλη, ενώ οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά θα

εντοπίζονται στις υποψήφιες χώρες.

Οι μεγάλες διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδημα και στους μισθούς μεταξύ των

υπαρχόντων κρατών και των υποψηφίων θα αποτελέσουν υψηλά κίνητρα για τ/ν

από ανατολικά προς δυτικά- μετανάστευση. Παρόλα αυτά, στατιστικές αναλύσεις
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διαmστώνουν ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα που θα προκύψουν μετά τη διεύρυνση

δεν θέτουν καμιά σοβαρή απειλή για τις θέσεις εργασίας ή τους μισθούς, στο σύνολο

της ΕΕ.

Τέλος, είναι εύλογη διαπίστωση ότι υπάρχει εντονότερη ανάγκη για την πολιτική

συνοχής, εν όψει της αύξησης των ανισοτήτων που συνδέονται με τη διεύρυνση, στα

κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Η μελλοντική πολιτική συνοχής, όσον αφορά στους

ανθρώπινους πόρους, πρέπει να στοχεύει στην αντιμετώmση ορισμένων προκλήσεων

όπως η πόλωση της αγοράς εργασiας, η ανάγκη για αυξημένες δεξιότητες, η ισότητα

μεταξύ ανδρών και γυναικών, σι αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται από τα

μεταναστευτικά ρεύματα και την κινητικότητα. Είναι σημαντικό, όμως, η πολιτική

συνοχής να ωφελεί όλες τις περιφέρειες κατά το μέτρο που τονώνει τη ζήπιση

αγαθών και υπηρεσιών και ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης,

και άρα τις ευκαψίες για μια βιώσιμη ανάπτυξη.
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Οι περιφερειακές διαφορές τόσο σχετικά με την απασχόληση όσο και σχετικά με

την ανεργία, εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα σε πολλά κράτη μέλη. Η

κατάσταση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό των περισσοτέρων

κρατών δείχνει ότι η απασχόληση τείνει να διαχέεται ισόρροπα στο εσωτερικό κάθε

κράτους, ενώ η ανεργία χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της πόλωσης Οι

ανισότητες μεταξύ των περιφερειών είναι πω έντονες με βάση τα επίπεδα ανεργίας

παρά της απασχόλησης. Έντονες περιφερειακές ανισότητες στα επίπεδα

απασχόλησης έχουν οι: Ισπανία, Ιταλία, φtλανδία, Γερμανία και Ηνωμένο Bασiλεω,

ενώ στα επίπεδα ανεργίας σημαντικά έντονες ανισότητες παρουσιάζει η Ι ταλία και

ακολουθούν οι: ΓαJ.λία, Ισπανία, Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Ελλάδα.

Σε επίπεδο περιφερειών στο σύνολο της ΕΕ, οι ανισότητες είναι γενικά πω έντονες

απ' ότι μεταξύ κρατών, τόσο στα επίπεδα απασχόλησης όσο και στα επίπεδα

ανεργίας. Ακόμη, να σημειώσουμε ότι οι ανισότητες είναι σημαντικά πιο έντονες στα

επίπεδα ανεργίας απ' ότι στα επίπεδα απασχόλησης.

Το θέμα των ανισοτήτων βρίσκετα~ εδώ και καψό, στο επίκεντρο των

ευρωπαϊκών πολιτικών. Είναι ιδιαίτερης σημασίας να αντιμετωmστούν αυτές οι

ανισότητες, καθώς καθίσταται πω δύσκολο για τις «KαΘUστερημένερ) περωχές να

επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλω

της Λισσαβόνας. Η γεφύρωση των περιφερειακών ανισοτήτων είναι, επίσης,

σημαντική για την ενδυνάμωση της συνοχής στο εσωτερικό της ΕΕ, έχοντας υπόψη

ότι αυτά συμβαίνουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πλαίσω που συντείνει στην

ένταση των ανισοτήτων.

Όσον αφορά στα επίπεδα απασχόλησης των υποψήφιων χωρών, στις περισσότερες

χώρες τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πτωτική πορεία, λόγω κυρίως της

αναδιάρθρωσης της οικονομίας και των αγορών εργασίας. Το 2001, οι χώρες ΚΑΕ

έχουν επίπεδα απασχόλησης χαμηλότερα από της ΕΕ με εξαίρεση τη Δημοκρατία της

Τσε-χίας. Αξιοσημείωτη είναι η θετική εικόνα των επιπέδων της απασχόλησης των

γυναικών στις ΚΧΑΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην απασχόληση στις ΧΚΑΕ

είναι μικρότερες απ' ότι στην ΕΕ, αJ.λά παραμένουν σημαντικές. Οι μεΥαλύτερες

ανισότητες στο επίπεδο απασχόλησης εμφανίζονται στη Σλοβακία και τη Βουλγαρία

και λιγότερο στην Ουγγαρία Είναι γεΥονός ότι, οι χώρες με υψηλές ανισότητες στα

επίπεδα απασχόλησης σημειώνουν επίσης, μεγάλες διαφορές και στα επίπεδα

ανεργίας.
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Συμπεράσματα- Eπiλσyoς

Η ανεργία στις ΚΧΑΕ αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια φτάνοντας το 13% κατά

μέσο όρο το 2001 (έναντι 7.4% της ΕΕ). Τα υψηλότεραεπiπεδα ανεργίας (πάνω από

16%) σημειώθηκαν στην Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία. Οι

ΧΚΑΕ πλήττονται σημαντικά από την ανεργία των νέων, έχοντας επίπεδο σχεδόν το

διπλάσιο από την ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην ανεργία επίσης έχουν

αυξητικές τάσεις στις χώρες της ΚΑΕ.

Όσον αφορά στα δύο νησιά, Κύπρο και Μάλτα, παρουσιάζουν Οετική εικόνα τόσο

στην κατάσταση των επιπέδων απασχόλησης όσο και ανεργίας. Τα επιμέρους

προβλήματα που παραμένουν είναι οι ανισότ/τες μεταξύ των φύλων στην

απασχόληση στην Κύπρο, ενώ η Μάλτα εμφανίζει μεγάλο χάσμα των φύλων στ/ν

απασχόληση και την ανεργία, καθώς επίσης, υψηλό επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας.

Η δ1εύρυνση προς τις χώρες ΚΑΕ. την Κύπρο και τη Μάλτα αποτελεί μια μεγάλη

πρόκληση, τόσο για τις χώρες όσο και για το σύνολο της ΕΕ. Οι επιδράσεις στη

διευρυμένη ΕΕ είναι ορατές τόσο στις δημογραφικές όσο και στις οικονομικές

αλλαγές. Η μορφή των αγορών εργασίας στ/ διευρυμένη Ευρώπη θα επηρεαστεί

σημαντικά από τις δημογραφικές τάσεις. Το επίπεδο απασχόλησης θα μειωθεί και το

επίπεδο ανεργίας θα αυξηθεΙ Οι ανισότ/τες, επίσης, τόσο στ/ν απασχόληση όσο και

στ/ν ανεργία επίσης θα αυξηθούν. Οι καλύτερες επιδόσεις θα σημειώνονται σε

περιφέρειες των υπαρχόντων κρατών μελών. ενώ αυτές με τις χειρότερες θα

εντοπίζονται στα υποψήφ1α.

Είναι ζωτικής σημασίας να επιδιωχθούν άμεσα μεταρρυθμίσε1ς για τ/ν

αντιμετώπιση όλων των αδυναμιών που εμφανίζονται σε υπάρχοντα και υποψήφια

κράτ/. ώστε η αγορά εργασίας τ/ς διευρυμένης ΕΕ να μπορέσει να απορροφήσει τις

μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που έχουν σχέση με τις δημογραφικές τάσεις, τις

εμφανιζόμενες στενώσεις. τ/ συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική

αναδιάρθρωση. τ/ν παγκοσμιοποίηση και τ/ διεύρυνση.

Η πολιτική συνοχής αποτελεί ένα «σημαντικό όργανο για τ/ν επίτευξη τ/ς

ενσωμάτωσης πολιτών και περιφερειών» στ/ δ1ευρυμένη Ευρώπη του αύριο, κατά το

μέτρο που μειώνει τις αποκλίσεις στον πλούτο και στις ευκαιρίες, και επιτρέπει τ/ν

προώθηση ουσιαστικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Η μελλοντική πολιτική συνοχής, όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους, πρέπει

να στοχεύει στην αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων όπως η πόλωση τ/ς αγοράς

εργασίας, η ανάγκη γα/ αυξημένες δεξιότητες, η ισότητα μεταξύ ανδρών κοι

γυναικών, οι αυξανόμενες πιέσεις που ασκούνται από τα μεταναστευτικά ρεύματα
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και την κινητικότ/τα. Είναι σημαντικό, όμως, η πολιτική συνοχής να ωφελεί όλες

τις περιφέρειες κατά το μέτρο που τονώνει τ/ ζήτ/ση αγαθών και υπηρεσιών και

ενισχύει τ/ συνολική ανταγωνιστικότ/τα τ/ς Ένωσης, και άρα τις ευκαιρίες για μια

βιώσιμη ανάπτυξη.
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ΙΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ

ΜΕΛΉ

2001 2000 1999 1998 199 199 199
at11 BurgenIand 65,5 67,7 67,4 67,2 65, 64, 68,
at12 Νίederφsterreίch 68,5 689 68, 68, 69,1 68, 70,
at13 Vienna 68,4 67,7 69, 68, 67, 67, 69,1
at21 K6rnten 622 63,7 64, 62,7 62,4 63.ε 65.ε

ι22 Steiermark 65,9 64,7 66, 65,1 64,Ε 63.ε 65,
at31 Οberφsterreίch 69, 69,6 68, 68,ε 689 68,S 71,3
at32 SaIzbura 70, 71,2 70 69.ε 69,1 71, 72,5
at33 Tίrol 66, 68,7 68, 671 65,8 67, 69,
at34 Vorarlbera 694 694 68,1 67,S 68,5 68 70

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

2001 2000 199 1998 1997 199 199
ί13 Ita-Suomi 61, 61 593 57 54,5 53, 54,5

fi14 Vδlί-Suοmi 67, 65,5 643 61, 60, 5 58,1
ί15 Poh"ois-Suomi 62, 62,7 62,5 57,1 57, 56, 55
ί16 Uusimaa suuralue 75, 74,9 74,4.
ί17 ΕΙelδ-Suοmί 6 67,9 67
ί2 Aland 80, 79 72 79,1 7 72 706

ΣΟΥΗΔΙΑ

2001 200 199 1998 199 199 199
e01 Stockholm 79,3 77 77, 755 73 7 78,

se02 Φstra Mellansverioe 7 71, 71 68,1 69, 70, 72,
e04 Svdsveriae 71 68,1 69, 67,7 67, 67, 7
e06 Norra Mellansveιiae 71,4 70,2 68, 66, 68, 67 7
e07 Mellersιa Norrland 70, 69, 69, 68,7 72, 71 73,
e08 Φνre Norrland 71 68,1 64, 66 68 6 69
e09 Smεland med φarna 75,8 73,4 7
eOa VδsΙsνeriQe 75, 72.Ε 71,

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

001 ~OOO

ie01 Border, Midlands and Western 2,1 ~1

ie02 Southern and Eastern ~6,1 ~5,7



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

001 000 1999 1998 1997 1996
ukc1 Tees Vallev and Durham 5 5 3,5 3,5 5,3 134,4
ukc2 Northumberland, Tyne and Wear 5,3 3,3 0,7 3 2,3 1,8
ukd1 Cumbria 8,7 9,2 9,7 8,5 9,6 70,3
ukd2 Cheshire 3 3,7 1 2 0,7 70,3 70,1
ukd3 Greater Manchester 70,9 0,4 8,1 6,3 6,6 6,6
ukd4 Lancashire 2,6 1.7 1,1 9,1 0,3 0,1
ukd5 Mersevside 2,4 2,7 58,7 58,9 1,4 8
uke1 EasI Ridina and North Lincolnshire 7,3 9,4 5,2 6,6 5,1 66,1
ke2 North Yorkshire 6,8 5,6 5,4 7,6 3,8 3,5

uke3 South Yorkshire 72 5,7 6,5 32 0,9 64,3
ke4 West Yorkshire 1,1 1,6 9,8 70,1 0,1 69,5

ukf1 Derbvshire and Nottinahamshire 9,6 1 1 701 0,9 0,1 68
kf2 Leicestershire, Rutland and Northants 5,8 54 52 759 5,2 4,7

ukf3 Lincolnshire 2,1 44 1,8 71,7 1,9 1,4
ιΚα1 Herefordshire, WorcesIershire and Warks 77 75,3 76 6,9 6,6 5,1

ukQ2 ShroDshire and SIaffordshire 736 73 2,8 2,1 1,4 0,5
ukQ3 West Midlands 66,5 5,9 7 72 5,4 3,3
ukh1 East AnQlia 7,8 5 5,3 3,7 2,1 72,6
Iukh2 Bedfordshire, Hertfordshire 76,7 8,4 65 8,1 6 74,9
ukh3 Essex 75,8 2,6 5 2,8 71,9 72
υΚί1 Inner London 4,5 3,8 5,4 27
υΚί2 Outer London 1,9 2,1 4,4 1,2
υΚί1 Berkshire, Bucks and Oxfordshire 0,1 0,6 9,9 78,9 8,6 76,5
uΚί2 Surrev, East and West Sussex 77,2 7,9 9,2 76,8 75,3 74,7
υΚί3 HamDshire and Isle οι Wiaht 6,5 6,8 7,9 75,7 3,2 72,3
~ki4 Ken! 51 4,4 75 72 1,3 32
~~K1 Gloucestershire, Willshire and North

omerset 7,9 79,7 78 6,3 6,7 5,5
ukk2 Dorsel and Somerset 5,7 5,8 75 75,6 4,8 1,4
ukk3 Cornwall and Isles οΙ Scillv 8,9 64 7,1 70,4
ukk4Devon 3,7 1,4 72,4 3,3
ukl1 Wesl Wales and The Vallevs 2,7 3,1 2,7 2,9
ukl2 East Wales 94 71,2 0,4 6,4
Iukm1 North Easlern Scolland 7,1 76,5 5,4 2,6
ukm2 Eastern Scotland 3,5 1,2 1 1 1,6
ukm3 South Western Scotland 66 4 3,5 3,8
ukm4 Hiahlands and Islands 69,8 1,6 72,1 71,4
ukn Northern Ireland 64,4 2,2 64,1 63,6 63,2 1,3



ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS ιι

ΒΕΛΓΙΟ

001 000 1999 998 997 1996 1995 994 993 992 991 990
001 R,gion
Bruxelles·

apitaIefBrussels
hoofdstad αewest 3,9 4,8 36 53,3 26 1,8 ~1,5 26 ~,2 54 ~3,4 0,7

e21 Antweroen Ο 1 9 9,9 8,1 8,4 7,7 8,1 7 7,3 8 ~,7 2,8
be22 Limburα ΙΒ Ο 9,4 7,9 5,5 5,2 4,4 ~ 53,3 26 54,3 ΙΟ3 1 0,6
be2300st·
Vlaanderen 4,9 5,4 2,4 0,7 1,2 07 β1,6 9,9 0,6 β1,1 b8,4 7,6
be24 VIaams
Brabant 5,7 7,1 5,9 3,9 3,3 2,3 152,4 1,7 150,9
be25 West-
VIaanderen 4,6 6,9 38 2,5 0,7 0,4 151 9,9 0,6 150,4 ~7,6 8,5
be31 Brabant
WaIIon 9,1 3,5 βο 59,1 7,9 8 ~7,5 5,7 7,7
be32 Hainaut 2,3 31 0,5 ΙΟΟ,1 96 9,2 8,9 9,8 9,2 9,5 9 8
0033 Ιί"". 6 56,9 56,6 534 2,9 51,6 3,7 2,8 2,8 54,1 ~ 1,5
be34 Luxembourg

56,6 b8,36\ 61,4 3,5 150,3 8,4 8,2 158,3 8,3 9,9 155,7 56,4
be35 Namur ~7,1 7,6 57,4 5 5,9 54,6 153 1 54,4 153,9 156,1 3,1 1,3



ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2001 200( 1999 199 199 1996 1991 1994 1993 1992 1991
de11 StuttQart 70,7 70,4 69, 68,1 67,6 67,9 69,' 68,2 69,1 70, 70,
de12 Karlsruhe 68's 66,! 67, 66, 65,1 65,6 671 67, 69,3 69,7 68,8
e13 Freibura 69 68,! 67,6 66, 67,7 68,δ 69,4 69,1 68,δ 70,6 70,
e14 Tobinaen 71's 71, 69,2 67, 68,1 68,2 69, 69, 70,8 72,4 71,
e21 Oberbavern 73,4 72,1 71, 70, 7 70,9 72, 726 73,3 74, 73,1
e22 Niederbavern 72 70, 70, 69, 68, 7[ 71, 71, 72,6 75, 74
e23 OberDfalz 70 68< 69, 67, 68, 69,! 72,4 71 1 712 72,1 70,
e24 Oberfranken 69,4 69,1 6 67, 67,1 67 71 72, 73,1 74 731
e25 Mittelfranken 69, 69,3 68, 67,9 67,4 67,~ 69,7 70,< 71 72,8 71,3

e26 Unterfranken 69, 67,6 67, 66,4 66,! 681 705 697 69,4 70,6 69
e27 Schwaben 71,' 71,1 70, 69,4 68,δ 68,~ 72, 72,1 75,1 74,δ 73,6

de3 Berlin 60, 60,4 60,2' 61,7 63,3 64, 66,1 66 694 707
e4 BrandenbufQ 61, 61,9 62,7 61 62,6 62,4 6 62,4 62, 65,2 72,δ

e5 Bremen 61, 614 598 58, 59,4 59, 61 61 62,9 636 62
e6 Hambura 66, 66 65,8 64,6 63, 63,2 66, 67,9 68 68, 67.'
e71 Darmstadt 69,2 67,9 67 65, 64, 65,7 66, 67, 68,3 70, 68,

e72 Giefen 66, 6 63,7 63, 62, 64,2 631 62, 63,2 63, 63,'
e73 Kassel 64, 65, 63,9 63, 63, 63,δ 63,' 6 64,4 64, 65,'

de6 Mecklenbura-VorDommer 59,8 6 61 60,1 61, 64 6 62, 62,7 62, 69,'
de91 Braunschweia 632 62, 62,1 61, 60, 60,7 61,2 62,1 62, 65 62,
de92 Hannover 65, 65,1 64, 62,6 62,3 63,' 65,4 66, 66,6 67,7 65,3
e93 LόnebUΓa 66, 65,2 651 66 66,2 65,ε 66,6 66,9 66,' 66,6 64,8

de94 Weser-Ems 64, 64,1 64,1 62,7 62,7 63,2 62, 64 63,3 64,! 61,7

ea1 Dosseldorf 63,4 62,1 61,4 60, 59,' 59,7 61 61,4 61.' 62, 60,1
ea2 Κφlη 63, 63,6 62,δ 61, 61 6Ι 61,1 61, 62,ε 63, 61,
ea3 Μόnsιer 624 62, 61,1 60,! 60,1 59,9 61 61 62,2 62 601
ea4Detmold 67,7 67,1 65,1 64,' 64, 64,1 64, 64, 65,6 66, 64,



ea5 Arnsberg 61, 61,2 60, 59,1 59, 5 59,7 6 61,1 62,3 606
eb1 Koblenz 63, 63,4 63, 63, 64,7 64,1 65, 67,7 67,Ι

eb2 Trier 63, 639 6 64, 64,2 64,4 65, 6Ι 67,1
eb3 Rheinhessen-Pfalz 66, 64,6 62, 63, 65,1 66,2 66,1 66,2 65,<
ec Saarland 61, 61 60, 59,4 57, 56,2 57,6 56, 58,1 58,1 58,7
ed1 Chemnitz 62, 63,1
ed2 Dresden 62,2 62,
ed3 leiozia 61, 61,
ee1 Dessau 58,1 59, 58, 57,Ι 58,7 6( 62, 62, 60,4 63, 72,1

dee2 Halle 57,1 56,8 57, 58,1 60,4 63,1 63,6 62,4 61, 62, 71,1
ee3 Maadebura 61,5 60,4 61,3 61,1 59,2 60,5 62, 61,8 62, 65,ε 72,1
ef Schleswia-Holslein 66,6 66,8 65,7 61 65,7 67,3 67,4 66,9 67, 68, 66,
eQ Thorinaen 63,7 6 64,8 62,1 62,' 62,9 63, 63,3 61 63,4 71,



ΕΛΛΆΔΑ

2001 2000 1999 1998 199 199Ε 199! 199 1993 199 1991
r11 Anatoliki Makedonia, Thrak 59,6 60, 58,4 59,9 60, 60,3 62,1 63,9 64, 61, 597
r12 Kentriki Makedonia 545 54 54, 54,1 54, 541 55, 54,3 53, 55, 53,1
r13 [Mjki Makedonia 53,8 52,9 53,4 55,1 52,2 51,4 52, 57 54, 55,4 55,7
r14 Τhessalia 55,1 56,1 553 57 57, 57,1 59 58,9 57, 55, 54,7
r21 Inejros 527 5 52,1 51,1 52,4 52 58,' 58 5 57,9 51,2
r22 lοnίa Nisia 61,2 63,4 63,3 62, 6 62,' 68,' 67,9 64, 71,2 661
r23 D"tiki Ellada 54,5 56 , 55,2 55, 581 58,2 57,' 58,3 56 55,8 53,9
r24 SΙerea Ellada 51,6 53, 54,8 53,1 52,' 53,! 5 54, 54, 5 57
r25 Pelo"onnisos 60,3 62,Ε 61,2 61,1 61,4 62,~ 68,1 69,3 66, 65, 64,1
r3 Attiki 54,8 54 53, 54 51,' 51, 52,1 51, 50, 50, 49,1
r41 Voreio ~ajo 52,1 51, 51, 51, 50,! 52,! 54,! 50,4 52, 57, 49,7
r42 Νοlίο A~aio 57 58 60,2 57, 59 57, 589 59, 56, 57, 51,2
r43 Kritj 64,6 65, 64, 64, 63, 65, 67,7 68,2 67, 71,4 67,6

ΠΟΡΤΟΓΛΛΙΑ

2001 200 1999 1998 199 1996 199 1994 199 199 1991
111 Norte 69,2 67, 67)' 671' 63f 62, 66, 67,4 67, 69, 71,1
112 Centro-----rp\ 73,1 73 724 71,7 70 67,9 73,' 70,8 71 7 74,1
113 Lisboa e Vale do Τ;;: 671 67,1 6 65,1 61,' 61 1 62, 63,1 65 66, 66,9
114 Alenleio 66,1 64, 63, 61,1 58,' 5 61,1 59 62 62, 61,8
t15 Alnarve 67, 68 67, 65,' 62, 61 63,6 66,2 66,1 66 65,4
t2 Δ"οres (ΡΤ\ 60, 59,2 59,1 58,' 56, 54.' 57,4 58,Ε 59, 61, 59,3
t3 Madeira ΡΤ 63, 63,4 6 66 ' 61 612 62 66,8 67,7 69,4 69,5



ΓΑΛΑΙΑ

2001 2000 1999 199 199 1996 1995 199 1993 199 1991
fr1 =Ie de France 66, 65 63,9 63, 63,1 63,6 64,4 63,4 64,7 65, 65,6
fr21 Cha~ne-Ardenne 61, 599 57,4 5 57,9 59,2 56,9 56,4 57,1 59 56,6
fr22 PicardIe 60, 56,6 56, 5 56,1 597 56 56,7 56,6 56,ε 57,
fr23 HauIe-Normandie 61? 61,9 59,3 56, 60,1 6 5 56,6 59,6 60,7 56,
fr24 Centre 6'i 636 631 62 61,7 63 64 63,5 63,6 63, 62
fr25 Basse-Normandie 64,2 61,9 60,7 61 56,9 6 614 60, 61,2 62,4 60,1
fr26 Bour;:;onne 63, 61,2 61,9 61, 61,5 61, 61,3 61 1 61 59, 61
fr3 Nord - Pas-de-Calais 5 51,6 502 49, 49,3 501 501 5C 51,1 50,5 49,4
fr41 Lorraine 62, 60,6 57,6 56,2 57, 57,4 57,2 57 567 57,1 54
fr42 Alsace 66,4 66,1 646 64, 63, 637 63,1 62,ε 63,5 6 64,6
fr43 Franche-Comtι 6~ 62,ε 61,6 60, 60,6 60,6 59, 60,ε 61 621 63,2
fr51 Pa"s de la Loire 64, 63,~ 61,2 60, 62 60,7 62, 60,2 61,3 60, 60,6
fr52 Breta;:;-ne 63, 61,6 61 60, 60,7 60,6 60, 59,6 60,1 60,2 59,7
fr53 PoiIou-Charentes 64, 62, 6 61, 60,6 621 59, 59,4 56,2 59, 57,4
fr61 ~uitaine 61,1 59,9 59,5 56, 57,9 56,3 59, 564 56,7 57, 57,2
(Γβ2 Midi-~/nιes 63f 61,9 60,3 59, 61 3 59,9 59, 567 60,9 62,1 59,6
fr63 Limousin 6:V 63,4 601 62, 60,6 61,5 631 60,3 63,5 63, 62,3
fr71 Rhme-~s 64,' 62,6 61,6 61, 62,3 6 61,2 60,7 61,4 6 62,6
(Γ72 Auvernne 63 59,6 56,4 56, 56,5 59,6 60, 60,1 60,5 60 61,3
fr81 Lannuedoc-Roussillon 54,' 53 51 7 51 516 51,7 5 51,7 53,5 53, 52,4
fr82 Provence-Alnes·Crte d'Azur 57 56,1 54/ 54,7 542 54,3 54,ε 54,9 55 55, 55,9
fr83 Corse 423 37,4 42,2 3 36, 40,5 45~ 467 46,5 51, 46,2
fr9 French overseas denartments IFR :
r91 Guadeloune 'FR
r92 MartIni"'ue fFR

fr93 French Guiana 'FR
r94 Reunio;!FR\



ΙΣΠΑΙ\ΊΑ

2001 200 1999 1991 199 1991 199 199 199 199 1991
511 Galicia 58, 57, 55,1 52.1 49,1 48, 51, 50, 51, 53, 54,
512 Principado de Asturias 5 49, 47, 44, 42,! 42 42, 42 44 46, 46,1
513 cantabria 57,1 54,1 50, 50, 45,' 43,1 45,1 44 46, 47, 47.1
521 Pais Vasco 6 59, 571 52, 49,~ 46, 46, 44, 45, 4 4
522 Comunidad Foral de Navarr 67, 68 63,1 60, 55 53,1 5 50, 51 53,4 5

1es23 La Rio"a 66, 63, 60, 57, 53, 50, 48, 4 49, 51,1 51,
524 Araaan 60, 61,1 58 56 53, 51 51, 50, 51, 53.' 52,
s3 Comunidad de Madήd 63 6 571 52 49, 48, 47 47, 48, 51 1 5'
541 Castίlla ν Lean 58, 56 53,ε 49,! 47, 46, 46, 46,1 4 49,1 48,
542 CastHla-la Mancha 57,1 56,2 53,1 52,1 47 45,! 45, 45 46, 48, 47,1
543 Extremadura 52,4 49, 47,1 44, 41 ,~ 40, 39, 38, 40,1 41,1 4

551 Cataiuna 71, 68, 64,ε 60.! 54,! 52, 51, 50 51, 544 54,1
552 Comunidad Valenciana 63, 60, 58, 55, 49,1 48, 48, 4 46 50,4 50,
553 lIies Baleares 7 7 67, 61 58, 56, 55, 53, 53, 54, 58,
561 Andalucia 49, 47 44, 42, 39, 38, 37 3 37, 40, 40,
562 Murcia 59, 5 53, 51, 48, 43, 4 45, 45 48,1 47,
563 Ceuta ν Melilla lES) 49, 46 43, 44 41 40, 38, 391 39 3 37,4
s7 Canarias lES1 60, 57, 55, 51 46, 44, 45, 42, 41 44, 43.'



ΙΤΑΛΙΑ

2001 2000 199 1996 199 199 199 199 199 199 1991
Ι11 Piemonte 61. 60. 56. 5 56. 57. 57. 56. 57. 57. 58.
Ι12 Valle dΆοsta 64 6 62.4 61. 61. 61 1 62. 61. 6 60. 64.
t13 Liauria 57. 55. 55 53. 51. 51. 52 51 52. 5 53.S
t2 Lombardia 6 60. 60. 59. 57. 57. 58. 58. 58. 58.6 60.
t31 Trentino·A!to Adiae 64. 64 63. 62.S 614 62 61.9 62. 62. 62.6 62.1
t32 Veneto 62. 61. 60. 59.ε 59 58.4 57.9 57 58. 58, 58,Ι

it33 Friuli-Venezia Giuli 61,3 598 58.6 58.7 56. 56 56.1 56 55. 57 56,ε

it4 Emilia-Romaana 65 646 642 63 61 7 61 61 6 62 62.3 627 6
"t51 Τoscana 60.7 59.3 57,4 56.ε 55. 55,9 57.3 574 57.S 58 57.
"Ι52 Umbria 59, 588 57 54. 54 53, 54 5< 56, 54 56.
ίΙ53 Marche 61,1 60.1 59.9 58,( 56. 5 5 57. 58. 59. 60.
Ι6 Lazio 53. 5 51.1 50. 49. 49. 5 50. 51, 52. 5-
t71 Abruzzo 55.1 52. 51. 5 51. 52, 53.1 52. 53. 53. 55.
t72 Molise 52 51 1 49,1 48 48. 47. 48. 49, 52. 54 53.
Ι8 Camoania 40. 40. 40, 40. 38. 37. 38. 40 42. 42. 441
Ι91 Pualia 44. 43. 42, 41, 40 40. 4 43, 44,6 4ε 46,
192 Basilicata 44 45, 43 43, 41 41 42. 44, 45,6 45. 46
193 Calabria 41.1 39, 38, 39.1 37.ε 38. 41 1 41, 42,Ι 43,Ι 42.
13 Sicilia 41. 4 39 3Ι 37 37 3 39 42, 4 42
tb Sardeαna 45. 44,1 44, 43. 42,4 41, 4 43.6 44, 45.1 46,



ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2001 200 199 1998 199 1998 199 199 1993 199 1991
111 Gronlnaen 71 66, 66, 63.6 61,1 56.~ 59, 56, 56. 56, 56
112 Friesland 70, 701 701 64,5 6 62,~ 61, 59,ε 561 60, 58
113 Orenthe 70 71,1 661 66, 65 641 6 61 64, 62 60.6
121 Overijssel 7 73 70, 66,5 66,8 64,1 64, 62, 62,2 61, 58
122 Gelder1and 75 73,1 71, 71 1 67 65,~ 65 64, 64 63 61,5

nl23 FlevoIand 75, 76, 72 71,1 66, 66 64 67 66, 64, 62,4
nl31 Utrecht 7 76 73,9 72 71 70, 69, 66, 67 67, 66
nl32 Noord-Holland 7 73 71 71 69, 671 65,9 643 661 67 647
nl33 Zuid-Holland 74, 735 70, 69,4 67,4 64, 64,2 65,2 6 65,5 62,1
nl34 Zeeland 704 71,9 66 663 67 64 65,7 657 66 651 6
πl41 Noord-Braban 73, 73,3 7 70 67,~ 66, 64, 64 63 63,1 60,8
nl42 Limbura (Νι) 70.ε 7 69, 671 66,1 63,ε 62 62. 61 61.6 56,



ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

2001 200 1999 1991 1997 199 199 19941 199 199 1991
be BelQium 59, 60,9 58,! 57, 5 56, 56, 561 56, 56,ε 55,1
CΙk Denmark 75, 76, 76.~ 75, 75,4 7 74 72.9 73,! 76,1 75,1
de Federal Republic of Germany

65 ,includina ex-GDR from 1991) 657 65 64,8 63,7 63,ε 64,1 65,3 657 67, 67,4
ΏΓ Greece 55,6 55.S 55,4 55,6 54 54,9 564 55,9 55,2 55,4 535
55Ολίη 60,6 5Ι 55,2 51, 4 46, 46,4 45,~ 46,2 48,8 48,5
r France 62,7 61 59,8 63 59, 59,7 598 59, 6C 60 59,

ie Ireland 65,1 64,~ 62,~ 59, 56 54, 55, 5 52. 52,4 51,1
Ί ltaly 54,5 53,4 52,~ 51,8 50, 50, 51, 51 52 ,ε 531 53,
lυ LuxembouΓQ 6 62 61,ε 60, 59,9 59,1 58, 60,ε 61 6 60,

Ι Netherlands 74,1 72, 70,! 69, 67, 65, 64, 64, 64,1 64, 61,
at Austria 67, 67 68, 67, 67 67, 69,2

t Portuaal 68, 68,1 67, 66, 63, 62, 65, 65, 67,1 68, 69,1
ι Finland 69,1 68,1 67, 63,4 61, 60, 604
e Sweden 74, 71 1 70, 68, 69, 69, 74,

uk United Kinadom 71, 71, 71 70, 69 68, 69, 68,! 68, 69,4 69,



Οι 25 με την υψηλότερη απασχόληση, το 2001

Επίπεδο

Περιφέρειες απασχόλησης,

2001
es53 Illes Balears 74
πl33 Zuid-Holland 74,6
ukj4 Kent 75,1
nl22 Gelder1and 75,2
seOa Vδstsνeήge 75,2
nl23 Flevoland 75,6

fi16 Uusimaa (suuralι.ιe) 75,7

ukk2 Dorset and Somerset 75,7
se09 Smrland med φarna 75,8
ukf2 leicestershire. Rutland and Northants 75,8

ukh3 Essex 75,6
dk Denmark 75,9
nl32 Noord-Holland 76
ukj3 Hampshire and Isle ΟΙ Wight 76,5
ukh2 Bedfordshire, Hertfordshire 76,7
uke2 North Yorkshire 76,8
nl31 Utrecht 77
ukg1 Herefordshire, Worcestershire and Warks 77
ukm1 North Eastern Scotland 77,1
ukj2 Surrey, East and West Susseχ 77,2
ukh1 East Anglia 77,8
ukk1 Gloucestershire, Wiltshire and Nor1h Somerset 77,9
se01 Stockholm 79,3
ukj1 Berkshire, Bucks and Oχfordshire 80,1
fi2 Eland 80,7

Μ,Ο,των25 76,58

Μ.ο. των 25
Μ.Ο. των 25
Απόκλι

ν υ λότε

α λότε

απα όλ

απα όλ

76,58
50,2
1,52



Οι 25 περιφέρειες με τη χαμηΜτερη απο.σχόληση, το 2001

Επίπεδο

Περιφέρειες απασχόλησης,

2001
ίΙΒ Campania 40,7
i193 Calabria 41,1
ita SiciIia 41,8
fr83 Coιse 42,3
it91 Puglia 44,3
it92 Basiticata 44,3
itb Sardegna 45,2
es63 Ceuta Υ Melilla (ES) 49,7
es61 Andatucia 49,9
gr24 Sterea Ettada 51,6
gr41 Voreio Aigaio 52,1
0032 Hainaut 52,3
es43 Extremadura 52,4
it72 Molise 52,6
gr21 Iρeiros 52,7
es12 Princiρado de Asturias 53
it6 Lazio 53,7
gr13 Dytiki Makedonia 53,8
001 RIgion Bruχettes-capitalelBrussets hoofdstad Qθ'Nest 53,9
fr3 Nord - Pas-de-Catais 54
gr12 Kentriki Makedonia 54,5
gr23 Dytiki EtIada 54,5
gr3 Attiki 54,8
fr81 Languedoc-Roussillon 54,8
or14 Τhessalia 551
Μ.Ο. των 25 502



ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS Π ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΑΥΣΤΡΙΑ

2001 200 1999 1998 1997 1996 199
18111 BurQenland 3, 3, 3,3 3, 3, 2,

112 Niederd>sterreich 2 3,1 3 3, 3,3 3, 2,9
113 Wien 4 5, 5,8 6, 5,9 5,9 5,1
t21 ΚδrnΙen 4, 4, 4,7 5, 5,5 5,9 4,
t22 Steiermark 3, 4,1 4, 4, 51 4,

IaI31 Oberιzιsterreich 2,1 2 26 3,1 2, 3,2 2,6
ι.'32 Salzbura 3,4 3 3,8 3, 3
IaI33 Tirol 4 3, 4,7 5, 5,2 4,9 4,
IaI34 Vorarlbera 2,ε 2.ε 3, 41 3,

ΣΟΥΗΔΙΑ

2001 200 1999 199 199 1996
e01 SIockholm 27 3, 5,2 6, 7 7,6

se02 ΦsΙra Mellansveriae 5,1 6 7, 8 10 9,5
se04 Svdsverioe 6, 7, 8, 9, 11, 10,2
e06 Norra Mellansveriae 73 8,9 9, 10,2 12, 10,8
e07 Mellersta Norrland 7,1 9 10.1 11, 13,1 11,

se08 Φνre Norrland 7 8, 9 10,7 13 11
se09 Smεland med φarna 3, 4, 6,1 6, 8, 7,
eOa νδsιsνerίQe 5,3 6, 7 8, 10,2 9,

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

2001 2000 1999 1998 1997 199
ί13 ΙΙδ-Suοmί 13" 1 14,1 15,8 17,2 1
114 Vδlί-Suοmί 9 10,8 10,9 11, 13 14,
115 Pohiois-Suomi 12,8 13,' 13,ε 15, 16 17,
116 Uusimaa (suuralue 52 5,8 6,' 8, 1 11
117 Εtelδ-Suοmί 9,8 10,8 11 12,2 13,5 14,
2 Eland 1, 1,5 2,ε 2, 3,7 4,1



ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2001 200 199 199
Iukc1 Tees Vallev and Durham 8, 9,1 9, 9,
Iukc2 NoIihumberland. Tvne and Wear 7, 9, 9, 9,
ΙΙkd1 Cumbria 5,1 5, 5.8 8,
Iukd2 Cheshire 37 4, 4.: 4,
ukd3 Greater Manchester 5, 6. 6,
ukd4 Lancashire 4, 5 5 5,
ι.,.kd5 Mersevside 9 11 2 11 11.e

ke1 East Ridina and North Lincolnshire 7, 7,S 8.: 8.S
ke2 North Yorkshire 31 3, 3.9 3,S

ι.ιke3 South Yorkshire 8, 8, 9,1
~ke4 West Yorkshire 5, 6, 6,9 6,9

kf1 Derbvshire and Nottinahamshire 5, 6,2 6,
kf2 Leicestershire. Rutland and Northants 3, 3, 4,1 3,
kf3 Linoolnshire 3 4 4,
ko1 Herefordshire, Worcestershire and Wark.s 2, 3, 3, 3,
ko2 ShroDshire and Staffordshire 4 4, 4,
ka3 West MidJands 8,1 8, 9 8,
kh1 East Analia 3,1 4, 4,
kh2 8edfordshire, Hertfordshire 2, 2 3,1
kh3 Essex 2, 3, 4,
ki1 lππer Londan 8, 10 11, 12,
ki2 Outer London 4, 5 5,

uki1 Berkshire Bucks and Oxfordshire 1, 1, 22 2,2
uki2 Surrev, East and West Sussex 2 2

ki3 Hampshire and Isle of Wiaht 2, 3, 3,
kj4 KenI 3, 4,1 4 5 1
kk1 Gloucestershire, WHtshire and North Somerse 2, 3,1 3, 3,
kk2 Dorset and Somerset 2,ε 3, 3,
kk3 Cornwall and Isles of Sciltv 4, 71 6,
kk40evon 3, 4, 5, 5,
kl1 West Wales and Τhe Vallevs 6,ε 7, 7 7,
kl2 East Wales 4,ε 5,1 5. 6,1
km1 North Eastem Scotland 3, 5,1 4, 3,
km2 Eastern Scotland 5,: 6, 6,ε

km3 South Western Scotland 8, 9, 9, 9,
km4 Hiahlands and Islands 3, 4,1 5, 6,1
kn Northem Ireland 7, 8, 9, 10,



ΕΠΙΠΕΔΑ ANEPΓlAΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS π

BEΛΓlO

2001 200 1999 1999 199 199 199 199 199 199 1991
e1 Rιgion Bruxelles-capitale/Brussels

13 , 9,'oofdstad aewest 11 11, 14 14,~ 14, 13, 1 10, 7,ε

10021 AnΙWerDen 4 4, 6,6 7, 7, Β Β, Β, 5, 5
e22 Limbura (Β) 4,5 5,1 7,1 ε Β,6 9,ε 9, 104 Β 7,1 6
e230ost-Vlaanderen 4 4, 6 6, 67 7 7, 4, 4,2

be24 Vlaams Brabant 2, 2,9 4 4,6 4,6 5. 5,4 5,7 4,6 3,ε 3,4
be25 WesI-Vlaanderen 3,1 33 4 4,S 53 5 5,4 59 4,9 3,Β 3
be31 Brabant Wallon 6 6,7 Β,9 Β 1 Β,1 Β,1 Β, Β7 6, 5,Β 5 1
be32 ΗaίnauΙ 12, 13, 16,9 17, 15,Β 16,1 16, 15 14, 12,1 1Ο,

be33 Lίθαe 10, 11 1 1 13 12, 13 1 132 11, 1 Β,

be34 Luxemboura 8\ 5, 5, 7, 75 7 7, 7,7 6, 5, 4
0035 Namur 10, 10, 12, 13 11, 12, 12 12,2 10 Β,ε Β 1

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

2001 2000 199 1998 199 1996 199 1994 199 199 1991
e01 Border. Midlands and Wester 4, 5,9 Β, 10 12, 11 14, 16, 15,1 13,
e02 Southern and Eastern 3,4 3, 5, 7 10, 11, 12, 1 15, 15,4 1



ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
de11 Stuttaart 3,8 4,1 4,8 5,4 6,1 5,5 5,2 5,6 4,3 2,5 2
de12 Karlsruhe 4,7 5 57 6 65 5,8 5,3 5,7 4,5 3 2,9
de13 Freibura 4,1 4,5 5,1 5,7 6,2 5,4 5,1 5,8 4,6 2,8 2,4
de14 Tobinaen 3,7 3,7 4,4 5,1 5,6 5 4,8 5,1 3,9 2,5 21
de21 Oberbavern 3,1 3,4 3,9 4,5 4,8 4,3 3,9 4,1 3,3 2,3 2,1
de22 Niederbavern 4,3 4,3 4,6 5,2 5,5 5,1 4,4 4,8 44 3,1 2,6
de23 OberDfalz 5 5 5,2 6 6,4 5,7 5,1 5,7 5,1 3,7 3,5
de24 Oberfr8nken 6,4 6,2 6,4 7 7,3 6,4 5,5 5,5 4,7 3,4 3
de25 Mittelfranken 5,2 5,3 6,3 6,8 7,1 6,1 5,7 5,9 4,6 3,1 2,8
de26 Unterfranken 48 5 5,4 5,9 6,4 57 5,2 5,7 4,6 3 2,8
de27 Schwaben 3,8 3,8 4,6 5,3 5,8 5,2 4,3 4,6 3,6 2,5 2,1
de3 Berlin 12,5 12,8 13,4 14,2 13,2 11,5 10,3 10,6 10,3 9,9 8,1
de4 Brandenburg 13,8 14,5 15,6 17,5 16,7 15,1 13,9 14,9 14,6 138 9,1
de5 Bremen 10,7 10,4 11,1 12 12,2 11 2 10,2 10,7 89 7,1 7,8
de6 HamburQ 6,5 6,9 7,7 8,4 8,7 7,9 7,1 6,9 5,9 5,2 5,8
de71 DarmstadI 4,7 5,1 5,8 6,4 6,6 5,8 56 55 4,2 3 27
de72 Giefen 5,7 6,2 6,8 7,5 7,8 6,7 6,2 6,9 5,7 41 3,7
de73 Kassel 7,6 7,9 83 9,1 9 79 6,9 7,4 62 4,6 4,6
de8 Mecklenbura-VorDommern 15 15,1 17,1 19,3 18,3 16,4 15,1 16,5 17,3 17,6 12
de91 Braunschweia 92 9,1 9,4 10,6 11,3 10,4 9,4 95 7,9 5,9 6,1
de92 Hannover 7,9 7,5 8,1 8,8 9 8,1 7,4 7,8 6,4 4,8 5,1
de93 lonebura 6,7 6,6 7 7,5 79 6,7 61 6,2 5,4 4,3 4,4
de94 Weser-Ems 7,3 7,1 7,5 8,5 9,2 8,3 7,6 7,7 6,8 5 5,1
dea1 Dosseldorf 7,8 7,9 8,5 9,1 9,5 8,9 8,7 88 7,4 58 6
dea2 Kd>ln 7 7 7,4 8 8,2 7,7 7,6 7,8 6,6 5,1 5,1
dea3 Monster 7,6 7,5 79 8,2 8,5 7,7 7,2 7,5 6,3 5 53
dea4 Detmold 6,8 6,6 7,1 7,7 8,2 7,1 6,4 7 5,7 4,2 4



dea5 Arnsberα 8,1 8,2 8,6 9,4 9,6 8,9 8,5 9,3 7,6 5,6 5,7
deb1 Koblenz 5,4 6 6,6 6,7 5,7 5,1 5,5 4,5 3,2 3
deb2 Trier 5,2 5,7 5,8 6,3 5,4 5,3 54 4,5 3,4 3,7
deb3 Rheinhessen-Pfalz 6,1 6,5 7,1 76 6,9 6,6 67 5,5 3,7 3,5
dec Saarland 79 7,9 8,3 9,2 10,1 9,1 8,9 9,5 8 5,9 5,9
ded1 Chemnitz 13,6 14,6:
ded2 Dresden 14,3 14,9:
ded3 LeiDzia 14,3 14,9:
dee1 Dessau 16,9 17,8 204 21,4 20,9:
dee2 Halle 169 189 201 21 19,5:
dee3 Maadebura 15,4 17 18,4 20 20,2:
def Schleswia-Holstein 7,1 6,8 7,2 7,7 7,5 6,5 6,1 6,5 5,6 4,4 4,6
dea Thorinaen 12,3 13,2 14 17,8 17,1 156 14,7 15,7 15,6 15,2 9,9



ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2001 2000 1999 199θ 1997 1996 199 199< 199 1992 1991
πl11 Groninaen 4, 4,6 6, 6,5 7, 9,S 9, 9,5 8, 7,S 7,6
nl12 Friesland 3, 4,6 5,S 6,7 7,6 7,9 7,9 8,4 7, 6,9
nl13 Drenthe 3, 3,6 5, 5,1 5, 7,9 8, 71 7,1 6,θ

nl21 Overiissel 2, 2,7 2, 3,S 4,S 6, 7,3 7,5 6,4 5,5 6,4
nl22 Gelderland 2, 2,7 3, 4,3 5,Ε 6,4 6, 5, 5,2 5
nl23 Flevoland 1, 3, 3,2 4, 5,6 5, 8, 6,5 6 5,
nl31 Utrecht 1, 2,2 2 3,1 3,9 5, 5,7 4, 4, 4,
nl32 Noord-Holland 2, 3,1 3, 5, 6, 7, 73 6,7 5,S 6
nl33 Zuid-Holland 2,1 2, 3 4,2 5,2 6,4 6, 7,1 5,9 5, 5,
nl34 Zeeland 2,3 3, 3,6 3,3 5,6 6 6,8 6, 6,7 5,5 4,5
πl41 Noord-Braban 2 2, 2,6 3,2 4,4 5,6 6, 6, 6,1 5 5,4
nl42 Lίmbura (Nl\ 2, 2, 3,6 4,1 5,6 6, 7, 6, 6,1 5, 5,7

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

2001 2000 1999 199 1997 1996 199 199 1993 199 1991
111 Norte 3, 41 4,6 5 7,1 7 6, 5, 4,6 3, 2,
112 Cenlro (Ρ) 2,4 1, 2,4 2, 3,5 4,1 4,4 3, 2, 2,3
Ι13 Lisboa e Vale do Teio 5,3 5, 6 6,4 8,2 8,9 9, 8, 6, 52 44
Ι14 ΑlenΙeίο 5, 5,ε 6,6 8,9 10,S 12,3 11, 11, 8, 8 9,1
Ι15 Alaarνe 3,6 3,2 3, 6,S 8,5 9,1 6,6 6,8 5,1 3 3,
12 Arιores (ΡΤ) 2,2 3, 3, 4,4 5, 7,2 8,1 6,6 5 3, 3,7
Ι3 Madeira (ΡΤ) 2, 2, 3, 4,1 5,7 5, 4, 4,6 3,7 3, 3



ΓΑΛΛΙΑ

2001 2000 1999 1998 199 199 199 199 199 199 1991
r1 Ξlθ de France 7.ε 8. 9. 10 10 10. 1 10. 9 7. 7.
r21 Chamoaane-Ardenne 9. 10.1 11.ε 1 13. 13. 12. 13.ε 11. 9, 8,

fr22 Picardie 10 11 ,~ 13. 14 14. 14 1 14.ε 1 10,1 9.
r23 Haute·Normandie 9. 10. 1 12, 13 13.8 12.9 14.~ 13 1 1 11.
r24 Centre 6.ε ε 9 10, 10. 10.6 10. 11.ε 11.1 9, 8.
r25 Basse-Normandie 9. 10,ε 11. 1 13. 13. 12.~ 13,4 11 9,4 8.1
r26 Bouraoane 7. 8, 9. 10 10 10, 10.9 11, 1 9.1 8.
r3 Nord - Pas-de-eaJais 12. 13, 15. 16.1 16, 16. 15 1 13 12, 11.
r41 Lorraine 6, 7, 9, 10 1 11 11,1 1 10, 9, 8 8,
r42 Alsace 4 5 6, 7.1 7, 7. 71 8,1 6, 5. 4,
r43 Franche-Comtι 5, 6. 8,1 8. 9,1 9,1 8,ε 9. 9, 7,
r51 Pavs de la Loire 7, 7. 9 10.4 10 11 10, 11 10, 10 1
r52 Bretaane 6,ε 7.9 9. 9 9,8 9,ε 10. 1 9. 8,
r53 Poitou-Charentes 9. 9.ε 11 10. 11. 11,1 11 12 12,1 11. 10.
r61 AQuitaine 8, 1( 11, 1 11. 11,ε 11,ε 12.9 12. 11. 10,
Γβ2 Midi-Pvrιnιes 9 9,ε 11 11. 11 1 11 10,ε 11. 9, 8.
Γβ3 Limousin 6, 6, 8 8, 9, 9,~ 9, 10. 9, 8, 7.
r71 Rhme-Alpes 8. 1 9, 10, 10, 10.1 11 10, 9,
ΓΊ2 Auverane 82 8. 9 9 10. 11 105 11, 10. 10, 1
r81 Lanauedoc-Roussillon 14,1 1 17 17 1 1 15, 16. 15. 14, 12.7

fr82 Provence-Aloes-Cτte d'Azu 13. 13, 15. 15,1 16,2 15, 14. 1 14.1 12, 11.6
fr83 Corse 12,5 124 13, 13 14, 14,1 106 11 11 10, 11,



ΕΛΛΑΔΑ

2001 200C 199 1998 199 1996 1996 199<4 199 199 1991
r11 Anatoliki Makedonia, Thrak 8,ε 12, 8, 8, 9,6 9, 7, 6,ε 6, 4,
r12 KenIriki Makedonia 10, 10, 11 10,4 9,2 8,9 91 8,2 7,9 6,4 5

br13 Dνtiki Makedonia 15, 14, 14 11, 138 16, 13,2 9,1 9, 74 7,2
Ior14 Thessalίa 11, 12,4 12, 10, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 6,
1ar21 IDeiros 11, 10, 13, 13 10, 11,2 7, 7, 7, 8,
1ar22 lonίa Nisia 6, 5,1 5, 3, 6, 5,5 5, 3, 3, 2 3,
1ar23 Dνtiki Ellada 9,S 10, 11, 10, 7, 8.6 8, 10, 9, 8, 7,
br24 Sterea Ellada 13, 13,ε 14 12, 1 10, 9, 10,ε 9, 10 6,

r25 PeloPOnnisos 8,1 9, 7,ε 8,1 7, 6,4 ε 6, 5,8 7,
τ3 Attiki 10, 12, 12, 12, 11, 11,S 11 11 1 11,1 9, 8,
r41 Voreio Aigaio 6,1 7,4 11, 10, 7,1 7 1 4,S 4, 4,8 7,9
r42 Notio Aiaaio 9, 10, 7, 6, 4, 4,S 4, 3, 4, 3, 3,2
r43 Κήιί 5, 6, 7, 7,1 4, 3,4 4,1 3, 3, 3, 3,



ΙΤΑΛΙΑ

2001 2000 1999 1998 1997 1991 199 199 199 1992 1991
111 Piemonte 5, 6,6 7,7 8,2 8,4 7,ε 8,3 8,2 6,7 7,2 5,2
ίl12 Valle dΆοsta 3, 4,4 5,5 5,3 4 5,1 61 5,6 4,3 3,9 2,
t13liQuria ε 92 10,6 9,8 97 11,ε 11 4 10,2 9 7,2 6,7
ι2 Lombardia 4 4,4 4,8 5,8 6 6, 6,1 6 5, 5 2,9
131 Trenlino-Al10 AdiQe 3 3,8 3,7 3,7 3, 4 4,1 3, 29
1132 Veneto 3, 4,1 4,8 4,6 5,4 5, 6,3 5, 5,1 3,5
~133 Friuli-Venezia Giuli 3, 4, 5,5 4 6,2 6, 7, 6 7, 5, 4,
it4 Emilia-Romaana 46 4, 4,7 5 6 5,3 6,1 6, 6,3 44 3,ε

it51 Τoscana 5 6, 8 8,1 8,1 8,7 8,4 8,2 ε 6,
it52 Umbria 4,8 6,6 9,1 7,ε 10,3 9, 8, 7 6,S 8
It53 Marche 4,5 5,3 6,4 5,2 6,ε 5,9 6, 6, 6,7 5,7 5,
116 ΙΒΖίο 103 11 6 12,9 11,4 12, 13,3 12,7 10, 10,3 ε 88
it71 Abruzzo 4,3 7,5 10, 8,8 8,4 9,9 9, 9, 9, 6,9 8
it72 Molise 13,1 13,4 16, 16,3 165 17 16,1 17, 13,3 7 128
It8 Campania 22,4 23,2 23,2 23,9 25 25, 25,4 22,7 19 1 178
it91 PUQlia 14,3 17,3 19,4 19,1 17, 18, 16,8 14,7 14,1 12, 13,2
it92 Basilicata 15, 17,1 17 1 19,8 19, 1 162 13,1 14 17
ίΙ93 Calabria 24, 27,2 28,1 26, 23,9 2 22,7 21,8 21, 16, 18,
ita Sicilia 20, 23, 24,3 23, 23 24,1 2 21, 18,1 17,1 18,7
~tb Sardeana 19,1 20,1 21,4 19, 19, 22 21 1 20 19,ε 15, 15,



ΙΣΠΑ ΙΑ

2001 200 1999 199 199 199 199 1994 199 199 1991
511 Galicia 14, 14, 16, 17,1 1 1 17, 19 17,3 15, 12,4
512 PrinciDado de Asturias 14, 17 18 20 21 22, 21 22, 20,1 17, 16,1

es13 Cantabria 13, 14,1 15, 18 20,9 24,ε 21,4 24 19, 1 15,
521 Pais Vasco 11, 12, 14, 17, 18, 21,5 2 24, 22, 18, 19,1
522 Comunidad Foral de Navarr 6,1 4, 8 9 1C 11,1 12,ε 14 12 10 10,5
523 la Rioia 7, 7,1 11, 11, 14,ε 15, 1 1 12, 9,1
s24 Araaan 8,4 7 9 114 14, 15, 16, 17, 15, 10 9,4
53 Comunidad de Madrid 9, 11, 13,4 16,9 18, 20,ε 20, 20 16, 12, 1',S
541 Castilla ν Lean 12, 13, 15, 18, 19, 20, 20, 21, 19, 16, 14,
s42 Castilla-ia Mancha 12, 12, 15 16, 1 2 20, 20, 19 1 13,
543 Extremadura 22,1 24 25, 28, 29, 30, 30, 31, 29, 25, 24,
551 Cataluoa 8, 8 10 14, 17, 18, 2 21 18, 12, 11,
552 Comunidad Vaienciana 11, 11 14, 17, 21, 21, 22 24, 23, 18, 15,9
553 Ilies Baiears 6, 4, 7, 114 12,1 13, 13 16 161 10.5 8.ε

561 Andaiucia 22, 2 2 29.S 31 32, 33, 34,1 31, 26 24,
562 Murcia 11, 11 14, 17, 18,1 24,3 22, 24 24, 19 16,5
563 C.ut. ν Μ.ΙΙΙΙ. (ES) 21, 25, 25, 24.6 26 27,1 33 27 22 25 29,1
57 Canarias (ES) 13,1 14, 14, 19 20.S 21 23, 27 27, 24, 24,



ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΠΑΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

2001 2000 1999 199 199 1996 199 199 199 199 1991
be Belaium 6, 6, 8,9 9, 9,1 9,7 9, 9, 8,2 6,9 6,1
idk Denmark 4,4 4, 5 4 5, 6 6 9 8, 8,5
Ide Federal RepubIic of
Germany (incIuding ex·GDR
rom 1991i 7, 8,7 9,ε 97 8,7 8,1 8,6 7, 6, 5,3

Iαr Greece 10,2 11,1 11,7 10, 9,6 9,7 9,1 8,9 8, 7,8 69
les Spain 13,1 14,2 16,2 19 21 223 22 24 22 17,5 16
r France 8,5 9,5 11,1 11, 11,9 11,8 11, 12 11 9,a 9

ie Ireland 3,7 4, 5,9 7,9 10,4 11, 12, 14,9 15, 15, 14,6
ίΙ Ilolv 9, 10, 11,4 1',a 11, 12 1 11 11,2 10, 8, 8,7
Ιυ Luxembourg 2,4 2, 2,4 2,1 2,5 3,2 2, 3, 2,5 2 1,5
πΙ Netherlands 2,3 2, 3,2 3,9 5,1 6,2 6, 5,ε 5,7

t Austria 3, 3, 4 4,ε 4, 4,5 3,
t Poriuaal 4 4, 5, 6,9 7,4 7, 6, 5, 4,1 3,6

ι Finland 9,1 9, 10, 1',a 13,1 14,4 1
e Sweden 5,1 6, 7,5 8, 10,2 9,4 8,

uk United Kinadom 4, 5, 6 6, 7,1 8,1 8, 9, 10, 9,ε 8,6



Οι 25 περιφέρειεςτων κρατώνμελώνμε π/ν υψηλότερηανεργία, το 2001

Επίπεδο

Περιφέρειες με πιν υψηλότερη ανεργία ανεργίας,

2001
ded 1 Chemnitz 13,6
de4 Brandenburg 13,8
fr81 Languedoc-RoussiIlon 14,1
ded2 Dresclen 14,3
ded3 Leipzig 14,3

it91 PugIia 14,3
es12 Ρήncίpadο de Asturias 14,4
es11 GaIicia 14,7
de8 Meckienburg-Vorpommern 15
dee3 Magdeburg 15,4
it92 8asiricata 15,7
gr13 Dytiki Makedonia 15,8

dee1 Dessau 16,9
dee2 HaIle 16,9
itb Sardegna 19,1
fr93 French Guiana (FR) 20,5
ita SiciIia 20,8

es63 Ceuta Υ MeliIla (ES) 21,9
es43 Extremadura 22,1
es61 Andalucia 22,3
it8 Campania 22,4
it93 Calabria 24,8
fr92 Martinique (FR) 26,3
fr91 GuadeIoupe (FR) 29
fr94 Reunion (FR) 33,3

Μ.Ο. των 25 1887



Οι 25 περιφέρειεςτων κρατώνμελώνμε πι χαμηλότερη ανιργiας, το 2001

Επίπεδο

Περιφέρειες ανεργίας,

2001
nl31 Utrecht 1,2
fi2 Eland 1,3
ukj1 Berkshire, Bucks and Oxfordshire 1,6
nl23 Flevoland 1,9
πl32 Noord-Holland 2
πl41 Noord-Brabant 2
ukj2 Surrey, East and West Sussex 2
πl33 Zuid·Holland 2,1
at31 Oberφsterreich 2,1
πl22 Gelderland 2,2
ρΙ2 Aηores (ΡΤ) 2,2
nl34 Zeeland 2,3
ukh2 Bedfordshire, Hertfordshire 2,3
LU Luxembourg 2,4
ρl12 Cenlro (ΡΤ) 2,4
ukj3 Hampshire and Isle of Wight 2,4
nl21 Overijssel 2,5
nl42 Limburg (ΝΙ) 2,5
be24 Vlaams Brabant 2,6
at34 Vorarlberg 2,6
ukk2 Dorset and Somerset 2,6
se01 Stockholm 2,7
ukk1 Gloucestershire,Wiltshire&N.Somerset 2,7
at12 Niederφsterreich 2,8
pt3 M.deir. (ΡΤ) 2,8
Μ.Ο των 25 2,25



ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS " ΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ

ΚΡΑΤΗ

ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

200 1999 1998
cz01 Praha 71, 73,1 73,4

cz02 Strednv Cechv 66, 67,1 68,9
cz03 JihozoDad 68,1 67, 68,7
czD4 SeverozaDad 60, 61, 64,6
cz05 SeverovίIchod 66, 66, 68
cz06 Jihovuchod 65,7 65, 67,3

cz07 Strednv Morava 62, 64, 65,8
cz08 Moravskoslezk 58, 59, 63,3

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

200C 1999 199 1997
t1u01 ΚΦΖιΡ-ΜaςιvarοrSΖαι:; 60, 59,6 56, 55,

t1u02 ΚΦΖιρ-ΟυπαπιIl 58,Ε 58,5 55, 53,

t1u03 NvuQal-DunαntI1 63,1 63 61,4 59
lhu04 DII-Dunantϊl 53,1 52,7 51, 49,

hu05 Iszak-Maovarorszao 49, 481 46, 4
hu06 ISΖak-Αlfφld 48, 48,Ε 45, 44,

hu07 DII-Alfmld 55, 54, 53,7 53.

ΠΟΛΩΝΙΑ

200 199 199
101 Dolnoslaskie 50,7 56,1 56,
102 Kuiawsko-Pomorskie 52, 56,2 58,
103 Lubelskie 60, 58,9 63,
104 Lubuskie 49,Ε 51,9 58,

105 ladzkie 5Ε 59, 60,
106 MaloDolskie 5Ι 59,9 61,
107 Mazowieckie 61, 61,6 63,1
108 ODolskie 55,Ι 54,7 6
109 PodkarDackie 56, 56,8 60,5
10a Podlaskie 58,4 58, 60,9
IOb Pomorskie 53 57, 56,5
IOc Slaskie 48,7 54,Ε 55,6

IOd Swietokrzvskie 53, 57,Ε 59,1
IDe Warminsko-Mazurski 50,' 51, 54,9
IOf WielkoDolskie 56,7 59 59,4
100 ZachodnioDomorskie 51,7 53, 56,1



ΡΟΥΜΑΝΙΑ

200 199 1998
ro01 Nord-Est 67,2 67,S 68,3
ro02 Sud·Est 61,9 60,Ε 63,6
ro03 Sud 66,9 67,5 68,3
ro04 Sud-Vest 70 70,ε 71,
ro05 Vest 61,6 63,S 62,Ε

ro06 Nord-Ves 63,2 64 66,S
ro07 CenIru 61,1 61,8 62,
ro08 BucuresIi 59,0 62 61,ε

ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

200C 1999
k01 Βratίslaνskύ 70, 70,4
k02 ZapadnI Slovensko 56, 57,9
k03 SIrednι Slovensko 54, 56,1
k04 VuchodnI Slovensk 51, 53,9

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS 11 ΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΚΡΑΤΗ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2001 200C
:bq01 Severozapaden 32,8 31
Ibq02 Severen TsenIralen 23, 22
bq03 SeveroizIochen 26,0 25
bo04 Yuoozapaden 9, 8,7
bα05 Yuzhen TsenIralen 20,6 19,4
bαOS Yuαoiztochen 22,9 21,7

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

2001 200 199 1998 1997
υΟ1 KdIzιo-Maavarorsza 2,4 4,1 7,1
υΟ2 ΚΦΖιο-DunαntΊΊ 4, 5,4 8 8,

hu03 NvuaaI-Dunαntn 3, 3,8 4,1 5,0 6,2
uQ4 DIJ-DunantΊI 7, 8,5 8,7 11,1 10,1

hu05 Iszak·Maavarorszaa 11, 12, 12,7 15, 14,3
hu06 Iszak-ΑlfΦld 10, 1 11,9 15,5 123
huO? D/I-ΑlfΦld 6,5 7, 7,8 9,7 7,0



ΠΟΛΩΝΙΑ

2001 200C 1995 1995
101 Dolnoslaskie 24.1 22.~ 13.S 11.
102 Kuiawsko-Pomorskie 21.S 1Β.1 15. 1
103 lubelskie 14. 13. 12.S 10.
104 lubuskie 23. 21. 15. 1'.~
105 Lσdzkie 19. 16 12. 10.
106 Malopolskie 12. 11. 9. 7.
107 Mazowieckie 14. 13. 9. 7.
108 ODoIskie 19.1 14.~ 12.1 5
109 Podkarna.ckie 17. 14. 16 1 13.
10a Podlaskie 15. 15. 11.4 1'.~
IDb Pomorskie 1 17.1 1 10.
IDc SJaskie 20. 1Β. 9. 6.

bIOd Swietokrzνskie 2 16. 15. 13.1
forOe Waπninsko-Mazurski 22. 22. 21. 17.
1010f Wielkooolskie 1 14.1 9. 7
!DιOtl Zachodniooomorskie 21. 20. 14. 12.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

2001 200 1999 1995
001 Nord-Est 7. 6.Β 6

ro02 Sud-Est 7. 7 6.6
(003 Sud 6. 7. 6 5.
ro04 Sud-Vest 6,4 6 4 5.
Γο05 Vesl 6.7 7 6. 59
(006 Nord-Ves! 4. 5.7 6. 4.7
ro07 Centru 7. Β. 7. 6.6
[008 Bucuresti 4.1 4. 4. 3.1

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

2001 200 199 199
k01 Βratislaνskύ Β. 7. 7. 4.1
kQ2 lσoadnt Slovenska 1Β. 1Β.1 14. 12.1
k03 StrednI Slovenska 21.1 20. 1Β. 15.1
k04 VuchodnI Slovensk 23. 24. 21. 20.



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

2001 200C 199\ 1991
cz01 Praha 3.4 3. 1.1
czQ2 SIrednv Cechv 6,9 6 4.1
ι:703 JihozQPad 5, 6,1 6 4,
tz04 Severozapad 12, 13, 12,6 9,1
c:.z05 Seνerονύchod 6,4 6, 7, 5,1
[206 Jihονύchod 6, 6, 6,
Icz07 Sιrednv Morava 9, 10,1 9, 6,
Icz08 Moravskoslezk 13 15, 13 6,

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΓιΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS 111 ΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
ΚΡΑΤΗ

ΕΣΘΟΝΙΑ

2001 200 199 199

Iee001 Pυhia-Eesti 9, 10, 8
lee004 L6δne-Εest 9 11, 11 8,
ιeeοοβ Kesk·Eesti 11, 11,4 10 1 8,

e007 Kirde-Eesti 21, 23 21, 16
eOQ8 luuna·Eesti 13, 12, 11, 11

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

2001 2000 1999 1998
It001 Alvtaus (Aoskritis) 21,7 18,8 11,5 15,9
ItQ02 Kauno {Aoskritis1 12,5 12,2 7,5 8,7
ItOΟ3 Klaioedos {Aoskritis1 14,2 13,5 8,6 10
11004 ΜarϊamDο]es (ADskritis 22,7 19,6 12,4 14,6
11005 Panevezio (Aρskritis) 22,7 19,3 13,6 16,1
It006 Siauliu (Apskritis) 21 21,8 15 17,4
It007 TauraQes (Apskritis) 22,2 19, 1 17,8
to08 Telsiu (Aρskritίs) 21,6 17,1 11,3 12,9
tO09 Utenos (Apskritis) 16, 15, 10,3 13,5
ItOOa Vilniaus (Aoskritis) 12, 12, 8,6 11,3



ΛΕΤΟΝΙΑ

Ι 2001 2000 1999 1998
lνΟΟ1 Riaa 7.5 13.3 13.9 8.5
tνOO2 Vidzeme 11,3 11.8 11.1 13.3
IνΟΟ3 Kurzeme 14.5 14.5 10,4 16 1
ΙνΟ04 Zemaale 14.6 128 12.4 15.6
ΙνΟΟ5 Lataale 28.6 203 20,4 31 1

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

2001 2000 199<
si001 Pomurska 8.7 10.4 11
siQ02 Podravska 8.7 10,4 11
siOQ3 Koroska 5.2 5.9 6.3
sί004 Saviniska 6.9 7.8 8.1
si005 Zasavska 7.5 9 9.6
i006 SaoonieDOsavska 7.1 8.5 8,4
ίΟΟ9 Goren·ska 4.2 5.5 6

siQOa Notran'sko-kraska 4.8 6.2 7.1
siOOb Goriska 29 3.5 42
siOOc Obalno-kraska 4,4 5.3 5,4
siOOd Juaovzhodna Slονenϊa 4.9 6.2 6.6
siODe Osrednieslovenska 4 5.1 5,4



Οι 10 περιφέρειεςτων}{}(ΑΕμε τα υψηλότεραεπίπεδααπασχόλησης

Επίπεδα

Ωεριφέρειες απασχόλησης,

2000
cy Cyprus 65,5
cz06 Jihovuchod 65,7
cz05 Seνeroνύchod 66,4
cz02 StrednvCechy 66,5
ro03 Sud 66,9
ro01 Nord-Est 67,2
cz03 Jihozαpad 68,1
ro04 Sud-Vest 70
sk01 Βratίslaνskύ 70,2
cz01 Praha 71 4
Μ.Ο των 10 67,8

Οι 10 περιφέρειες των ΧΚΑΕ με τα χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης

Επίπεδα

nεριφέρειες απασχόλησης,

2000
bg01 Severozapaden 41,8
bg06 Yugoiztochen 45,2
bg03 Severoiztochen 48,2
hu06 ISΖak-Αlfφld 48,4
plOc Slaskie 48,7
hu05 Iszak-Magyarorszαg 49,2
ρlΟ4 lubuskie 49,6
plOe Warminsko-Mazurskie 50,5
bg02 Severen TsenIralen 50,6
οΙΟ1 Dolnoslaskie 50,7
Μ.Ο των 10 4827

Μέσο

Μέσο

όστωνΙΟ

όοτωνΙΟ

νυψ λότε

ε α λότε

Απόκλι

απα όλ

απασ όλ

67,8
48,27

1,4



Οι 10 περιφέρειες NUTS II τωνΧΚΑΕμε την υψηλότερη ανεργία, το 2000

Επίπιοα

Περιφέρειες ανεργίας,

2000
plOg Zachodniopomorskie 20,5
sk03 StrednI Slovensko 20,7
ρl04 Lubuskie 21,3
bg06 Yugoiztochen 21,7
bg02 Severen Tsenlralen 22
ρl01 Dolnoslaskie 22,5
plOe Warminsko-Mazurskie 22,5
sk04 Vύchοdnl Slovensko 24,3
bg03 Severoiztochen 25
bQ01 Severozapaden 31
Μ,Ο,των 10 23,15

Οι ΙΟ περιφέρειεςNUTS 11. των ΧΚΛΕ με την χαμηλότερη ανεργία, το 2000

Επίπεδα

Περιφέρειες ανεργίας,

2000
hu01 ΚΦΖιΡ- 2,4
Magyarorszog 3,4
cz01 Praha 3,8
hu03 ΝΥugat-DunαntΊΙ 4,5
ro08 Bucuresti 4,9
cy Cyprus 5,4
hu02 ΚΦΖιΡ-DunαntΊΙ 5,7
ro06 Nord-Vest 6,1
cz03 Jihozopad 6,6
ro04 Sud-Vest 6,7
cz05 Seνerονύchοd

Μ,Ο, των 10 4,95

Μ.ο. των 1Ο περιφερειών με την υψηλότερη ανεργία, 2000 23,15
Μ.Ο. των 10 περιφερειών με τη ,αμπλότερη ανεΡΎία, 2000 4,95
Απόκλιση 4,67



Οι /0 ",ρ/φέρειεςNUTS Ι1 τωνΧΚΑΕμε την χαμηλότερηανεργία, το 2001

Επίπεδα

Περιφέρειες ανεργίας,

2001
hu01 KφVΡ- 2
Magyarorszog 3
cz01 Praha 3.2
hu03 Nyugat-Dunαnti1 4
cy Cyprus 4.1
ro08 Bucuresti 4.3
hu02 ΚΦΖιρ-Dunαnti1 4.8
ro06 Nord-VesI 5.7
αΟ3 Jihozopad 5,7
si Slovenia 6
cz02 Strednν Cechu

Μ.Ο. τω. 10 4,28

Οι 10 ",ριφέρε/ες NUTS JJ των ΧΚΑΕ με την υψηλότερη ανεργία, το 2001

Επίπεδα

Περιφέρειες ανεργίας,

2001
p10g Zachodniopomorskie 21,5
ρlΟ2 Kujawsko-Pomorskie 21,8
plOe Warminsko-Mazurskie 22.3
bg06 Yugoiztochen 22.9
bg02 Severen Tsentralen 23.3
ρlΟ4 lubuskie 23,6
sk04 VuchodnI Slovensko 23,9
ρlΟ1 Dolnoslaskie 24.1
bg03 Severoiztochen 26,5
ba01 Severozanaden 32,8
Μ.Ο. των 10 24,27

Μ.Ο. των Ι Ο πεοιωεοειών "ε mv υuιπλότεoπανεΟΥία,200 Ι 24,27
Μ.Ο. των 10 πεο".εοειών '" τn ΥαμπλότεοπανεΟΥία,2001 4,28
Απόκλ,,", 5,67




