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1. Εισαγωγή
Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός, ανακριβής και αμφιλεγόμενος, διακρίνεται από τις
έννοιες της φτώχειας και της περιθωριοποίησης και προσδιορίζεται εμπειρικά σε
σχέση με άλλους κοινωνικούς δείκτες και σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα των
πολιτών, όπως π.χ. το δικαίωμα για απασχόληση, υγεία κατοικία κ.τλ. (Room 1992,
σσ. 14,16).
Ο όρος έχει δυναμική διάσταση και προϋποθέτει προηγούμενη ένταξη. Οι
"νέοι φτωχοί”, οι 'καινούργιοι άνεργοι”, δεν είναι αυτοί που έμειναν εκτός ανάπτυξης,
αλλά αυτοί που δημιουργήθηκαν από την ανάπτυξη (Karsenti 1996).
Η μη ένταξη ή η απομάκρυνση ενός ατόμου από την αγορά εργασίας και
επομένως η απουσία εισοδήματος από εργασία, αν και συχνά αρκεί να οδηγήσει σε
κατάσταση φτώχειας δεν επαρκεί για να κατατάξει το άτομο στους κοινωνικά
αποκλεισμένους. Όταν όμως συνδυάζεται με την απουσία ή την ασθενή παρουσία
‘κοινωνικών μέσων’ από το κράτος (π.χ. μη παροχή ή παροχή εξαιρετικά χαμηλών
επιδομάτων ανεργίας) και από έλλειψη οικονομικής και ηθικής στήριξης από την
οικογένεια, συγγενείς και φίλους, οδηγεί σε ανεπάρκεια όχι μόνο “χρηματικού” αλλά
και ‘ κοινωνικού” εισοδήματος και επομένως σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού
(Karantinos, Koniordos, Tinios 1990).
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στους ρόλους των δύο φύλων, ανάμεσα στην εργασία
και στην οικογένεια και αντίστοιχα ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο χώρο,
παραγνωρίζει τη διάσταση της οικονομικής συνεισφοράς των γυναικών στο νοικοκυριό
και έχει κατά κανόνα ως συνέπεια τη διαμόρφωση ειδικών μειονεκτικών συνθηκών
στην πρόσληψη των γυναικών στην εργασία, στη διαμόρφωση των μισθών τους και
στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Όσες δε γυναίκες δεν εργάζονται ή δεν εργάστηκαν
ποτέ, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό στην Ελλάδα, αντιμετωπίζουν συχνά, όπως είναι εύλογο,
προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (π.χ. διαζευγμένες γυναίκες,
γυναίκες αρχηγοί μονογονείκών οικογενειών).
Οσον αφορά την εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης, ενώ παρατηρούμε κάποια
άνοδο σε απόλυτους αριθμούς κατά την τελευταία ΙΟετία, τα ποσοστά οικονομικής
δραστηριότητας παραμένουν σταθερά γύρω στο 30-35%, καθ’ όλη τη μεταπολεμική
περίοδο 1951-1995, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου σημειώθηκε
σημαντική άνοδος.
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Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνικοοικονομική εξέλιξη
της χώρας κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ανάμεσα στους παράγοντες επιρροής, η
περιορισμένη βιομηχανική ανάπτυξη, η ελλειμματική παρουσία του Κράτους Πρόνοιας,
η έντονη εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση, αλλά και η ανελαστική δομή της
αγοράς εργασίας, επέδρασαν σημαντικά όχι μόνο στη συμμετοχή των γυναικών στο
εργατικό δυναμικό, αλλά και στη διάρθρωση της απασχόλησης κατά τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα.
Οι μεταβολές στη διάρθρωση της απασχόλησης, λόγω της έντονης αστικοποί
ησης κ.ά. παραγόντων, οδήγησαν σε αύξηση της αμειβόμενης απασχόλησης, ενώ ο
αγροτικός τομέας, όπου οι γυναίκες εργάζονται κυρίως ως 'συμβοηθούντα και μη
αμειβόμενα μέλη οικογένειας’ , περιορίζεται συνεχώς. Η σχετική αύξηση στον τριτογενή
τομέα δεν αντισταθμίζει τη μείωση αυτή, ενώ ο δευτερογενής τομέας παραμένει
συρρικνωμένος.
Παρά το χαμηλό ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας των γυναικών, το
ποοοστό ανεργίας τους είναι σχετικά υψηλό και ισοδυναμεί σχεδόν προς το διπλάσιο
των ανδρών. Ωστόσο υψηλή είναι η συμμετοχή των γυναικών στην παραοικονομία,
όπου εργάζονται με χαμηλές αμοιβές και συχνά ανασφάλιστες, ενώ αντίθετα ιδιαίτερα
χαμηλά εμφανίζονται τα επίσημα ποοοστά μερικής απασχόλησης των γυναικών.
Η εξαιρετικά ανεπαρκής παρουσία του Κράτους Πρόνοιας κάθε άλλο παρά
συντελεί στην ’ εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των γυναικών’ και
οι πολιτικές απασχόλησης (σχετική νομοθεσία και μέτρα προγράμματα κατάρτισης)
απέχουν κατά πολύ από το να επιφέρουν ουσιαστικά αποτελέσματα στη γυναικεία αλλά και στην ανδρική- απασχόληση.
Η νομοθεσία υπέρ των γυναικών συχνά δεν εφαρμόζεται -ιδιαίτερα στην
παραοικονομία- ενώ οι καταρτιζόμενοι δεν βρίσκουν, μετά το πέρας της κατάρτισης,
εργασία. Εξάλλου, τα προγράμματα κατάρτισης είναι περιορισμένης κλίμακας και σε
καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Η Λευκή Βίβλος χρεώνει το θέμα της ανεργίας στην επιλογή ακατάλληλων
μακρο-οικονομικών πολιτικών. Σύμφωνα δε με προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η ανεργία θα
αυξάνεται κατά τα επόμενα χρόνια.
Τα μέχρι τώρα προγράμματα αντιμετώπισης του προβλήματος έχουν αποδειχθεί
αναποτελεσματικά. Το ουσιώδες ζήτημα παραμένει η ενσωμάτωση των στόχων της
ανάπτυξης και της πλήρους απασχόλησης στη μακρο-οικονομική πολιτική και η
εφαρμογή αποδοτικών καινοτομιών σε όλες τις επιμέρους συνιστώσες του συστήματος
απασχόλησης.

2. Η οικονομική δραστηριότητα των γυναικών
Ο κοινωνικός αποκλεισμός των γυναικών από την αγορά εργασίας διαπιστώνεται κατ’
αρχήν από την εξαιρετικά χαμηλή, σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της Ευρω
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), οικονομική τους δραστηριότητα Συγκεκριμένα, το 1995 η Ελλάδα,
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η Ισπανία και η Ιταλία εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά οικονομικής δραστηριότητας
στην Κοινότητα (Eurostat 1996).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ποσοστά οικονομικής δραστηριότητας
των γυναικών παραμένουν σχεδόν σταθερά (30-35%), καθ’ όλη τη διάρκεια της
μεταπολεμικής περιόδου 1951-1995, ενώ τα ποσοστά των ανδρών παρουσιάζουν
απότομη πτώση μεταξύ 1961-1971 και στη συνέχεια ελαφρά σταδιακή μείωση
(Symeonidou, Eurostat, 1996).
Η σταθερότητα που παρατηρείται στα ποσοστά οικονομικής δραστηριότητας
των γυναικών μέχρι σήμερα χαρακτήριζε τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από
τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ή κάπως μεταγενέστερα,
ενώ στη συνέχεια τα ποσοστά παρουσίασαν αύξηση. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες η εντονότερη αύξηση παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1980 (Hakim 1993).
Η παραπάνω εικόνα οδηγεί στο ερώτημα σχετικά με τις αιτίες διαφοροποίησης
της εξέλιξης της οικονομικής δραστηριότητας των γυναικών στην Ελλάδα από τις
λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (βλ. Symeonidou 1997), διαφοροποίησης που συχνά οδηγεί
σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις γυναικών-αρχηγών
μονογονεϊκών οικογενειών.
Η δημογραφική γήρανση, που οφείλεται στη μείωση της γονιμότητας κάτω από
το επίπεδο αναπλήρωσης των γενεών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην Ελλάδα
δεν παρατηρήθηκε το “baby-boom', όπως στις άλλες χώρες της Ευρώπης, είχε κατ’
αρχήν αρνητικές επιπτώσεις στο μέγεθος και στη δομή του εργατικού δυναμικού.
Όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας, το γεγονός ότι η βιομηχανική ανάπτυξη της
χώρας μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε περιορισμένη, οδήγησε σε μειωμένη
ζήτηση απασχόλησης και σε έντονο ρεύμα εξωτερικής μετανάστευσης, ιδιαίτερα
κατά τη δεκαετία του 1960 και 1970 στις χώρες της Δ. Ευρώπης και κυρίως στη Δ.
Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργατικό δυναμικό μειώθηκε κατά τη δεκαετία
1961-1971 κατά 9%. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει μεταβληθεί από
χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών, και αυτό επιδρά στην απασχόληση
των γυναικών, εφόσον η μετανάστευση, με τη μορφή που έχει στην Ελλάδα, αυξάνει
την προσφορά εργασίας των γυναικών.
Επί πλέον, το κύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα κατά
την περίοδο 1961-1981 πρέπει να επηρέασε σημαντικά στη μείωση του εργατικού
δυναμικού (κατά 9% κατά την περίοδο 1961-1971 ) και στη μετέπειτα ελαφρά αύξηση
(κατά 9% μεταξύ 1971-81 και κατά 12% μεταξύ 1981-91). Το ποσοστό του αστικού
πληθυσμού αυξήθηκε από 43% το 1961 σε 58% το 1981 και σε 65% το 1991, ενώ η
δομή του εργατικού δυναμικού άλλαξε σημαντικά. Το ποσοστό των γυναικών στον
πρωτογενή τομέα παραγωγής μειώθηκε περισσότερο από 50% μεταξύ 1961-1991,
ενώ των ανδρών μειώθηκε ακόμη περισσότερο. Αντίστοιχα, η απασχόληση στις
υπηρεσίες αυξήθηκε ελαφρά (Symeonidou 1997).
Οι μεταβολές αυτές επηρέασαν αντίστοιχα την κατανομή κατά θέση απασχό
λησης. Η κατηγορία “συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας", που

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΜΕΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΠΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

351

συναντάται συνήθως στις γυναίκες που εργάζονται στις αγροτικές περιοχές, μειώθηκε
από 57% το 1961 σε 36% το 1981 και σε 25% το 1991. Η μείωση αυτή δεν
αντισταθμίστηκε από αύξηση στην αμειβόμενη εργασία (Πετρινιώτη 1989). Οι
δυσχέρειες ανεύρεσης εργασίας στα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με την υψηλότερη
ασυμβατότητα μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής (π.χ. μεγαλύτερη απόσταση
μεταξύ τόπου εργασίας και κατοικίας και δυσκολίες στη φύλαξη παιδιών), αποτέλεσαν
βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στη γυναικεία απασχόληση.
Επί πλέον, στην Ελλάδα η μείωση της γονιμότητας δεν είχε θετική επίδραση
στη γυναικεία απασχόληση, όπως συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ανελαστικότητα της αγοράς εργασίας δεν επιτρέπει στις γυναίκες να διακόψουν την εργασία
τους για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη γέννηση των παιδιών τους -εκτός, βέβαια,
από το καθορισμένο διάστημα της άδειας μητρότητας- και στη συνέχεια να
επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Συνήθως είτε εργάζονται συνέχεια ή, αν
διακόψουν την εργασία τους με το γάμο ή τη γέννηση κάποιου παιδιού, δεν
επανεντάσσονται στο εργατικό δυναμικό, ενώ όσες γυναίκες δεν εργάστηκαν ποτέ,
πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου τους, έχουν μεγάλη δυσκολία για ανεύρεση πρώτης
εργασίας (Συμεωνίδου 1990α Magdalinos and Symeonidou 1989 Symeonidou et
Magdalinos 1993).
Σχετική μελέτη αναφέρει ως κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης
της γυναικείας απασχόλησης το επίπεδο των μισθών και τη διάρθρωση της οικονομίας,
ενώ η προσφορά γυναικείου εργατικού δυναμικού επηρεάζεται από το επίπεδο των
μισθών, το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών, την ηλικία τους και τον αριθμό των
παιδιών (Πετρινιώτη - Κώνστα 1981).
Πιο πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι κυριότεροι -στατιστικά σημαντικοίπαράγοντες που ασκούν θετική επίδραση στη γυναικεία απασχόληση μετά το γάμο
είναι: το ευκαιριακό κόστος των γυναικών - δηλαδή το εισόδημα που χάνουν όταν δεν
εργάζονται και απασχολούνται αποκλειστικά με την ανατροφή των παιδιών τους, το
επίπεδο εκπαίδευσής τους και η βοήθεια που πιθανόν να έχουν στη φύλαξη των
παιδιών, καθώς και η πιθανή απασχόλησή τους πριν από το γάμο. Αντίθετα αρνητική
-στατιστικά σημαντική- επίδραση στη γυναικεία απασχόληση ασκεί το οικογενειακό
εισόδημα και ο αριθμός των ιδιόκτητων δωματίων του σπιτιού, καθώς και η αντίθεση
του συζύγου στην απασχόληση της γυναίκας (Magdalinos and Symeonidou, 1989
Symeonidou et Magdalinos 1993).
Ένας ακόμη καθοριστικός ανασταλτικός παράγοντας στη γυναικεία απασχόληση
υπήρξε το γεγονός ότι το Κράτος Πρόνοιας δεν σημείωσε ανάπτυξη μεταπολεμικά
στην Ελλάδα όπως σημείωσε στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δεν υπήρξε επομένως
στήριξη για τη ‘ συμφιλίωση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής’. Αντίθετα οι
γυναίκες υπήρξαν οι κύριοι φορείς φροντίδας για όλα τα μέλη της οικογένειας, με
αποτέλεσμα πολλές φορές να αφήνουν την εργασία τους όχι μόνο για την ανατροφή
των παιδιών τους, αλλά και για τη φροντίδα κάποιου ηλικιωμένου ή άλλου μέλους της
οικογένειας που έχει ειδική ανάγκη και συχνά να οδηγούνται σε κατάσταση φτώχειας
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ή / και κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα όταν οι ίδιες φθάνουν σε προχωρημένη
ηλικία (Symeonidou 1990b).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ το ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας
των γυναικών παραμένει χαμηλό, ο αριθμός των εργαζόμενων γυναικών “ακολουθεί
την κίνηση ενός ακορντεόν: μειώνεται σε περιόδους άνθησης και αυξάνεται σε εποχές
ύφεσης’ (Βεργόπουλος 1986).
Όσον αφορά τη μισθωτή απασχόληση, στην Ελλάδα εμφανίζεται εξαιρετικά
χαμηλή σε σύγκριση με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε., ενώ, αντίθετα, εξαιρετικά υψηλά
εμφανίζονται τα ποσοστά των αυτοαπασχολουμένων (Eurostat 1996). Είναι δε γνωστό
ότι η αυτοαπασχόληση ευνοεί την πολλαπλή απασχόληση και την παραοικονομία
Ειδικά σε τομείς όπου κυριαρχεί η γυναικεία απασχόληση, όπως η υφαντουργία ο
τουρισμός, το λιανικό εμπόριο, υπάρχει ιδιαίτερα έντονη παραοικονομία (Cavouriaris,
Karamessini, Symeonidou 1994).
Οι γυναίκες εργάζονται ‘ με το κομμάτι" στο σπίτι με ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές
και τις περισσότερες φορές ανασφάλιστες. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Συμβουλίου
της Ευρώπης (1991) με βάση στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το 1984 υπήρχαν
225.000 εργαζόμενες στο σπίτι ‘με το κομμάτι’ στον τομέα της μεταποίησης, ενώ οι
εκτιμήσεις της Γ.Σ.Ε.Ε. ανεβάζουν τον αριθμό σε πολύ περισσότερες (150.000 - 200.000
εργαζόμενες το 1986, μόνο στον κλάδο του ενδύματος και της βιομηχανίας
υποδημάτων, όπου οι επίσημα εργαζόμενες ήταν περίπου 114.000 άτομα). Μπορούμε
λοιπόν και στην περίπτωση αυτή να μιλήσουμε για μια άλλη μορφή κοινωνικού
αποκλεισμού των γυναικών.
Ό σον αφορά τη μερική απασχόληση, δεν συντελεί στην αύξηση της
απασχόλησης και στην κατ’ αναλογία μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών,
εφόσον τα ποσοστά εμφανίζονται εξαιρετικά χαμηλά στην Ελλάδα και για τα δύο
φύλα (2,8% για τους άνδρες και 8,4% για τις γυναίκες το 1995), για δε τις γυναίκες
είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ε.Ε. Αντίθετα, τα επίσημα
ποσοστά ευκαιριακής και προσωρινής απασχόλησης είναι σχετικά υψηλά (από τα
υψηλότερα ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε.) (Eurostat 1996).
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα υψηλά ποσοστά μη αμειβόμενης
απασχόλησης στις οικογενειακές, κυρίως γεωργικές, επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με
την εκτεταμένη ύπαρξη παραοικονομίας και εργασίας των γυναικών στο σπίτι ’με το
κομμάτι’ , συρρικνώνουν κατά πολύ την αμειβόμενη απασχόληση των γυναικών στην
Ελλάδα και λειτουργούν ως παράγοντες περιθωριοποίησης, φτώχειας και έμμεσου
κοινωνικού αποκλεισμού των γυναικών.

3. Ποσοστά ανεργίας των γυναικών και η οργάνωση της αγοράς εργασίας
Εξετάζοντας την εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών κατά τη περίοδο 1983-1995,
αφ’ ενός με βάση τα στοιχεία της έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Ε.Σ.Υ.Ε., όπως
παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του δικτύου απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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(Cavouriaris. Karamessini, Symeonidou 1995). αφ' ετέρου με βάση τα πλέον πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕΠ995), παρατηρούμε ότι τα ποσοστά ανεργίας των
γυναικών είναι διπλάσια από τα ποσοστά των ανδρών, ειδικά δε για το 1995
υπερδιπλάσια. Πρόκειται για άμεσο αυτήν τη φορά αποκλεισμό των γυναικών από την
αγορά εργασίας.
Ειδικά για την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, της ανεργίας και της
απασχόλησης για το διάστημα 1983-1987, παρατηρούμε ότι ενώ ο αριθμός των άνεργων
γυναικών παρουσιάζει αύξηση, το ποσοστό ανεργίας μειώνεται ελαφρά, επειδή η αύξηση
στα ποσοστά ανεργίας είναι βραδύτερη (3,9%) από την αύξηση του γυναικείου εργατικού
δυναμικού (7,4%). Ωστόσο, μεταξύ 1987-1992 το ποσοστό αύξησης των άνεργων
γυναικών ανέρχεται σε 33,8% και είναι κατά πολύ ανώτερο από την αύξηση του
εργατικού δυναμικού των γυναικών (7,1%). Μεταξύ 1992-1995 παρουσιάζεται κάποια
επιβράδυνση στην εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών που πιθανόν να οφείλεται
στην αύξηση της ‘ κρυφής* ανεργίας των απογοητευμένων άνεργων γυναικών. Τα
ποσοστά ανεργίας των ανδρών σημείωσαν εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Μετά από
μείωση κατά την περίοδο 1983-1987 παρουσίασαν ελαφρά αύξηση μεταξύ 19871992, ενώ ιδιαίτερα σημαντική αύξηση παρουσιάστηκε κατά την περίοδο 1992-1995.
Αναλύοντας κατά ομάδες ηλικιών και πάλι για την περίοδο 1983-1995, η ανεργία
των νέων, 14-29 ετών, είναι πολύ υψηλότερη από την ανεργία των λοιπών ομάδων
ηλικιών, ενώ ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συναντώνται στην ομάδα 14-19 ετών για τις
γυναίκες (συνδυασμός δύο κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων: νέων και γυναικών) και
στην ομάδα 14-19 και 20-24 ετών για τους άνδρες. Γενικά για όλες τις ομάδες
ηλικιών τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών είναι υψηλότερα από τα ποσοστά ανεργίας
των ανδρών.
Όσον οφορά τη διάρκεια της ανεργίας, παρατηρείται αύξηση της ανεργίας
μακράς διάρκειας καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, η αύξηση στον αριθμό
των άνεργων γυναικών για διάστημα 12 μηνών και άνω, υπήρξε πολύ ταχύτερη από
των ανδρών και κατά τις δύο περιόδους (1983-1987 και 1987-1992). Για το 1995 η
ανεργία μακράς διάρκειας ανέρχεται σε 57,8% για τις γυναίκες και σε 42,3% για
τους άνδρες (Eurostat 1996/3). Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέες γυναίκες αποτελούν
ομάδα με υψηλότερο κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας που διαρκεί και
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τους άνδρες.
Αντίθετα, η εξέλιξη της βραχυπρόθεσμης (μικρότερης των 6 μηνών) και
μεσοπρόθεσμης (6-11 μηνών) ανεργίας, ακολούθησε διαφορετικές τάσεις. Μειώθηκε
μεταξύ 1983-1987 και αυξήθηκε μεταξύ 1987-1992 και για τα δύο φ ύλα Για το 1995,
η βραχυπρόθεσμη ανεργία είναι 21,7% στις γυναίκες και 35,7% στους άνδρες, ενώ η
μεσοπρόθεσμη είναι 20,5% για τις γυναίκες και 22% για τους άνδρες. Φαίνεται, λοιπόν,
ότι η ανεργία μακράς διάρκειας εξελίσσεται ανεξάρτητα από τη βραχυπρόθεσμη και
μεσοπρόθεσμη ανεργία Η ανεργία μακράς διάρκειας θα πρέπει να εξετάζεται σε
συνάρτηση με τις περιορισμένες ευκαιρίες για τις γυναίκες όπως και για άλλες ομάδες
του εργατικού δυναμικού, να επανενταχθούν ή να ενταχθούν για πρώτη φορά στο
εργατικό δυναμικό.
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Πράγματι, αναλύοντας τους λόγους ανεργίας, ως κυριότερος λόγος και για τα
δύο φύλα εμφανίζεται η για πρώτη φορά αναζήτηση εργασίας. Αλλά, τα ποσοστά
ανεργίας, τόσο λόγω αναζήτησης πρώτης εργασίας, όσο και λόγω επιθυμίας επανένταξης
στο εργατικό δυναμικό, είναι υψηλότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες.
Το γεγονός αυτό πρέπει να οφείλεται κυρίως στην αρνητική στάση των εργοδοτών
στον ιδιωτικό τομέα για προσλήψεις γυναικών. Τις αντιμετωπίζουν ως υποψήφιες
μητέρες, άρα ως υποψήφιες διεκδικούσες άδεια μητρότητας, καθώς και ως λιγότερο
ικανές να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις, ως μη συμβατές με τις οικογενειακές τους
υποχρεώσεις, ενώ αρνητικό ρόλο παίζει και η υπάρχουοα προκατάληψη για ‘ μειωμένες
διοικητικές ικανότητες των γυναικών’ Η διαδικασία λοιπόν μέσω της οποίας οι γυναίκες
οδηγούνται σε αποκλεισμό από την αγορά εργασίας είναι η υφιστάμενη ή η
‘ επαπειλούμενη' μητρότητα, που κάθε άλλο παρά ‘συμφιλιώνεται’ με την εργασιακή
ζωή, εφόσον υπάρχει απουσία ή μόνο κατ’ όνομα παρουσία κοινωνικής προστασίας. Το
αντίθετο συμβαίνει στις περιπτώσεις απόλυσης, λήξης συμβολαίου εργασίας και
παραίτησης: τα ποσοστά για τους άνδρες είναι υψηλότερα σε σύγκριση με τα ποσοστά
των γυναικών.
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρείται αυξητική τάση στα ποσοστά των
γυναικών που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά: 44,6% το 1983, 52,8% το 1987 και
56,4% το 1992. Αντίστοιχη δε τάση παρατηρείται και για τους άνδρες. Ελαφρά αύξηση
μεταξύ 1987-1992 παρουσιάζουν και τα ποσοστά ανεργίας λόγω απόλυσης και για τα
δύο φύλα ενώ λόγω λήξης συμβολαίου, παραίτησης ή επιθυμίας σύνταξης παρουσιάζουν
μείωση1.
Επί πλέον, η μερική και ευκαιριακή απασχόληση δεν διαδραματίζουν ρόλο
μείωσης της ανεργίας. Τα ήδη χαμηλά ποσοστά μειώνονται μεταξύ 1983-1992. Βέβαια
τα επίσημα ποσοστά παραγνωρίζουν το ρόλο της παραοικονομίας, όπου οι γυναίκες
συνήθως απασχολούνται με μερική/ευκαιριακή απασχόληση.
Τέλος, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, στον ιδιωτικό τομέα το μορφωτικό
επίπεδο του γυναικείου εργατικού δυναμικού είναι υψηλότερο από το μορφωτικό
επίπεδο των ανδρών, ενώ για το σύνολο του πληθυσμού ισχύει το αντίθετο. Αυτό
σημαίνει ότι υπάρχει έντονη σχέση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης και της
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε χαμηλότερο ποσοστό
συμμετοχής των γυναικών και σε σχετικά ανώτερο μορφωτικό επίπεδο του γυναικείου
εργατικού δυναμικού.
Αντίστοιχα, όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων, ανδρών και
γυναικών, δύο ακραίες κατηγορίες, οι απόφοιτοι πανεπιστημίου και όσοι είναι απόφοιτοι
δημοτικού ή δεν έχουν πάει καθόλου στο σχολείο, παρουσιάζουν και τα χαμηλότερα
ποσοστά. Το γεγονός αυτό αντανακλά την τάση των ελληνικών βιομηχανιών να
χρησιμοποιούν κυρίως ανειδίκευτους ή ημιειδικευμένους εργάτες.

1. Για τους λόγους αυτούς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχείο πριν από το 1987.
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4. Πολιτικές Απασχόλησης. Αξιολόγηση
4.1 Γενικά μέτρα Νομοθετικές ρυθμίσεις
Στην Ελλάδα, παρά τη σχετικά ταχεία οικονομική ανάπτυξη που σημειώθηκε μετά το
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, το Κράτος Πρόνοιας παρουσίασε περιορισμένη μόνον ανάπτυξη.
Μόνο γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μετά την πτώση της δικτατορίας όπως ακριβώς στην Ισπανία και στην Πορτογαλία- παρατηρήθηκε συστηματικότερη
προσπάθεια ανάπτυξης του Κράτους Πρόνοιας.
Όσον αφορά ειδικά το θέμα της απασχόλησης-ανεργίας και των σχετικών
πολιτικών θα αναφερθούμε εδώ ενδεικτικά στα κυριότερα σημεία
Σχετικά κατ’ αρχήν με τα επιδόματα ανεργίας, είναι χαρακτηριστικό ότι το
1991 μόνο το 0,3% του Α.Ε.Π. αντιστοιχούσε στον τομέα αυτό. Το ποσοστό αυτό είναι
από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε. (μαζί με την Ιταλία Πορτογαλία και Λουξεμβούργο). Επί
πλέον, το επίδομα ανεργίας, σε αντιστοιχία με το βασικό μισθό του ανειδίκευτου
εργάτη είναι μαζί με την Ιταλία το χαμηλότερο σε σύγκριση με όλες τις χώρες της
Ε.Ε. (Commission des Communautés Européennes (COM), 1994, σσ. 30, 57).
Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα (Ν. 1902/90, 1976/
91, 2084/92) αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη γυναικεία απασχόληση. Σύμφωνα
με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, αυξήθηκαν τα ποσοστά κοινωνικής συνεισφοράς για
τους εργοδότες και εργαζομένους και επιβλήθηκαν αυστηρότεροι όροι στη συνταξιοδότηση των γυναικών (αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 60 στα 65 χρόνια,
κατάργηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης στα 15 χρόνια υπηρεσίας που ίσχυε
για τις εργαζόμενες μητέρες στο δημόσιο). Στο όνομα της ισότητας υπήρξε λοιπόν
χειροτέρευση στη θέση των εργαζομένων γυναικών.
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα μπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι έχει ως βάση
το νοικοκυριό και ότι υπακούει σε πατριαρχικές δομές. Οι ανασφάλιστες γυναίκες και
τα παιδιά καλύπτονται από την ασφάλιση του συζύγου και /ή του πατέρα Το γεγονός
αυτό είχε σοβαρές συνέπειες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού των ανασφάλιστων
γυναικών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διαζυγίου. Βέβαια από τα μέσα της δεκαετίας
του 1980 υπήρξαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ευνόησαν σε ένα βαθμό την
αυτονομία των γυναικών. Οι γυναίκες που εργάζονται σε ειδικές κατηγορίες
απασχόλησης, ‘συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη οικογένειας’ και εργαζόμενες
στο σπίτι ‘με το κομμάτι’, κατηγορίες που κυριαρχούνται από γυναίκες, απέκτησαν
ορισμένα δικαιώματα. Από το 1982 (Ν. 1296), οι αγρότισσες που εργάζονται ως
'συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη οικογένειας’ δικαιούνται αυτόνομη σύνταξη,
ενώ από το 1988 (Ν. 1759) καλύπτονται και ασφαλιστικά. Επί πλέον, οι εργοδότες
έχουν υποχρέωση (Ν. 1539/85 και Ν. 1654/86) να καλύπτουν ασφαλιστικά την εργασία
στο σπίτι. Ωστόσο, το μέτρο αυτό καταστρατηγείται παρά τα κίνητρα που δόθηκαν
στους εργοδότες υπέρ της εφαρμογής του (Ν. 1902/90). Σχετικά με τις ελαστικές
μορφές απασχόλησης, η μερική απασχόληση αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα (Ν.
1892/90). Εν τούτοις και ο νόμος αυτός συχνά καταστρατηγείται. Πιθανόν το γεγονός
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αυτό να εξηγεί τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης στον επίσημο
τομέα που παρατηρούνται στην Ελλάδα
Αξιολογώντας τα παραπάνω μέτρα, εκτός από την καταστρατήγησή τους
κρίνονται και ως εξαιρετικά ανεπαρκή. Οι παρεχόμενες π.χ. στις γυναίκες αγροτικές
συντάξεις -όπως άλλωστε και στους άνδρες- μόνο κατ' ευφημισμό μπορούν να
αποκληθούν συντάξεις, αλλά μάλλον ως μηνιαίο βοήθημα Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση
στο ασφαλιστικό σύστημα στη δεκαετία του 1980 υπήρξε η κάλυψη των ανασφαλίστων
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Συγκριτική μελέτη των χωρών της Κοινότητας έδειξε ότι το Ελληνικό Ασφαλιστι
κό Σύστημα είναι εξαιρετικά ανεπαρκές σε περιπτώσεις διαζυγίου για τις γυναίκες,
καθώς και στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών (που συνήθως έχουν αρχηγό
γυναίκα) (COM 1994).
Στον τομέα της συμφιλίωσης μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής, οι
δημόσιες υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών είναι ανεπαρκείς σε αριθμό και κατά κανόνα
χαμηλής ποιότητας. Ιδιαίτερα τα παιδιά κάτω των 2,5 ετών είναι ουσιαστικά ακάλυπτα
(μόνο 4% των παιδιών προσχολικής ηλικίας καλύπτονται από κρατικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς).
Ο Ν. 2082/1992, για δημιουργικά κέντρα απασχόλησης, για βοηθούς μητέρες
και βοήθεια στο οπίτι, που θα ουνεισέφερε πιστεύουμε ουσιαστικά στην επίλυση του
προβλήματος, δεν έχει ουσιαστικά εφαρμοστεί, παρά μόνο σε "πιλοτική’ βάση. Επί
πλέον, η γονική άδεια (Ν. 1483/1984), που παρέχεται στον ιδιωτικό τομέα μετά τη
λήψη της άδειας μητρότητας, δεν χρησιμοποιείται γιατί όχι μόνον δεν είναι αμειβόμενη,
ούτε και μερικά, αλλά ο εργαζόμενος υποχρεούται να πληρώσει εκτός από τη δική
του ασφαλιστική εισφορά και την εισφορά του εργοδότη (Symeonidou 1990b). Στο
δημόσιο τομέα παρέχεται πιο εκτεταμένη άδεια όχι γονική, αλλά μητρότητας, που
είναι επίσης μη αμειβόμενη.
Σχετικά με το σύστημα καθορισμού και προστασίας των αμοιβών, σημαντικές
αλλαγές έχουν επέλθει από το 1992 όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο. Οι τιμαριθμικές
αυξήσεις των μισθών στο δημόσιο καταργήθηκαν με άμεσες επιπτώσεις και στον
ιδιωτικό τομέα, όπου χρησίμευαν ως "πρότυπο". Οι εργοδότες ασκούν πιέσεις ώστε
να αποφύγουν τις διαπραγματεύσεις και να τις μεταθέσουν στο επίπεδο της
επιχείρησης. Φαίνεται ότι σε εποχές υψηλής ανεργίας οι μηχανισμοί της αγοράς
μπορούν να καταστήσουν αναποτελεσματική τη νομοθετική προστασία του επιπέδου
των μισθών. Το φαινόμενο αυτό θίγει κυρίως τις γυναίκες που είναι πιο ευάλωτες στις
ατομικές διαπραγματεύσεις σε σύγκριση με τους άνδρες.
Στην Ελλάδα οι αμοιβές καθορίζονται με βάση ένα μείγμα τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων και προϋπηρεσίας. Υπάρχει ωστόσο έλλειψη συστημάτων
αξιολόγησης, ιδιαίτερα για τις κατώτερες ιεραρχικά θέσεις. Κατά τα τελευταία 5
χρόνια παρατηρείται βέβαια τάση για εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης και σχημάτων
μισθοδοσίας στις ξένες και στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που αναμένεται να
αυξηθεί τα επόμενα 5 χρόνια Ωστόσο, οι γυναίκες που εργάζονται στις επιχειρήσεις
αυτές αποτελούν σαφή μειονότητα
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Η τάση ιδιωτικοποιήσεων επηρεάζει σημαντικά τις διαφορές στις αμοιβές
ανάμεσα στα δύο φ ύλα Το σχετικά ισότιμο σύστημα αμοιβών του δημόσιου τομέα
ευνοεί τις γυναίκες υπαλλήλους ιδιαίτερα στις κατώτερες θέσεις της ιεραρχίας, ενώ
παράλληλα ο δημόσιος τομέας προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για πρόσληψη,
κατάρτιση και επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών. Το γεγονός ότι οι γυναίκες στο
δημόσιο έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης από τους άνδρες συντείνει κατά πολύ
στην εξέλιξη αυτή. Η πολιτική ιδιωτικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης, μπορεί
εκτός των άλλων επιπτώσεων να επιφέρει και διεύρυνση στις διαφορές των αμοιβών
ανάμεσα στα δύο φύλα, εφόσον στις ιδιωτικές επιχειρήσεις εφαρμόζονται λιγότερο
ισότιμα κριτήρια και πολιτικές. Το 1995 ο δημόσιος τομέας μειώθηκε κατά 2.619
πρόσωπα, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι ο περαιτέρω περιορισμός του δημόσιου
τομέα (Cavouriaris, Symeonidou 1996).

4 2 Επαγγελματική κατάρτιση
Στην Ελλάδα η επαγγελματική κατάρτιση χωρίζεται στις εξής κατηγορίες.
α) μαθητεία, που διεξάγεται από τον ΟΑΕΔ και απευθύνεται στους νέους,
συνήθως τα νέα κορίτσια μαθητεύουν σε τάξεις για παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλμα
τα.
6) επαγγελματική κατάρτιση από τον ΟΑΕΔ για ανειδίκευτους ανέργους, ή για
απασχολουμένους που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο κατάρτισής τους για
ανεύρεση καλύτερης απασχόλησης. Στον τομέα αυτό οι γυναίκες υπερισχύουν από
τους άνδρες. Μαθητεύουν σε τάξεις για υπαλλήλους γραφείου, χειριστές υπολογιστών,
διεκπεραίωσης υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και κοπτικής-ραπτικής,
υφαντικής, ζωγραφικής και αγιογραφίας.
γ) επαγγελματική κατάρτιση για ιδιωτικούς υπαλλήλους για εκμάθηση νέων
μεθόδων και τεχνικών.
δ) κατάρτιση που παρέχεται απο το πρόγραμμα NOW της Κοινότητας αποκλει
στικά για γυναίκες, είτε για αυτοαπασχολούμενες (NOW 1) είτε για εξοικείωση στις
νέες τεχνολογίες (NOW 2).
Σύμφωνα με στοιχεία του 1993-94, τα νέα κορίτσια συμμετείχαν στο 1 /4 των
προγραμμάτων μαθητείας. Από αυτά το 70% παρακολούθησαν τάξεις κομμωτικής και
κοπτικής-ραπτικής, ενώ τα αγόρια ήταν συγκεντρωμένα σε παραδοσιακά ανδρικά
επαγγέλματα (Cavouriaris, Karamessini, Symeonidou 1995).
Παρά τις παραπάνω προσπάθειες πρέπει ιδιαίτερα να σημειωθεί το γεγονός
ότι οι καταρτιζόμενοι, τόσο από τον ΟΑΕΔ όσο και από τα Κοινοτικά Προγράμματα,
σπάνια βρίσκουν απασχόληση μετά το πέρας της κατάρτισης. Δημιουργούνται επομένως
ψευδείς προσδοκίες στους καταρτιζόμενους. Πλούσια είναι η εμπειρία προγραμμάτων
κατάρτισης που αντιμετωπίζουν την ανεργία των εκπαιδευτικών παρά των εκπαιδευόμε
νων, που προσφέρουν έμμεση επιδότηση ανεργίας στους εκπαιδευόμενους παρά
εργασιακές δεξιότητες, που ενισχύουν τη βραχυχρόνια κερδοφορία των επιχειρήσεων
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παρά συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των
εργαζομένων (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση) (Δεδουσόπουλος 1995). Και στις
περιπτώσεις αυτές θίγονται ιδιαίτερα οι γυναίκες οι οποίες, όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες.
Η μελέτη του CEDEFOP για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στην Ελλάδα είναι διαφωτιστική πάνω στο θέμα Οι νέοι επιλέγουν κατά
το 2 /3 μετά το γυμνάσιο τα γενικά λύκεια. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
δεν είναι καθόλου ελκυστική (Stavrou, forthcoming). Η πενιχρή χρηματοδότηση της
τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης από το Κράτος υπονομεύει τις δυνατότητες
πραγματοποίησης αποτελεσματικών προγραμμάτων (Λινάρδος - Ρυλμόν 1995).
Παρά την ανάπτυξη ορισμένων μέτρων για την απασχόληση, οι δημόσιες δαπάνες
που διατίθενται γενικά στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλές, συγκρινόμενες με
όλες τις άλλες χώρες της E E. (Commission of the European Communities 1994,
σελ. 154). Δεν πρέπει επομένως να προκαλεί κατάπληξη το χαμηλό ποσοστό
απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα. Τα προβλήματα συνεχώς θα επιδεινώνονται,
αν λάβουμε υπόψη την πολιτική της Κυβέρνησης για περιορισμό του δημόσιου τομέα,
όπου οι γυναίκες απευθύνονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους άνδρες.
Επίσης, το γεγονός ότι πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπου οι γυναίκες
απευθύνονται συχνότερα αναζητώντας εργασία κατευθείαν από τον εργοδότη,
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ύπαρξης.
Αντίθετα, αναμένεται αύξηση της άτυπης απασχόλησης, που θα αφορά και τα
δύο φύλα, αλλά θα είναι εμφανέστερη στους κλάδους της οικονομίας όπου εργάζονται
κυρίως γυναίκες (π.χ. στο έτοιμο ένδυμα). Οι μεγαλύτερες σε ηλικία και ανειδίκευτες
γυναίκες εργάζονται συχνά στην παραοικονομία και αποδέχονται εργασίες με χαμηλό
επίπεδο αμοιβών και κακές συνθήκες εργασίας, ενώ κατά κανόνα εργάζονται
ανασφάλιστες.
Είναι λοιπόν προφανείς, εκτός από όοα ήδη αναφέρθηκαν, οι αιτίες για τις
οποίες οι γυναίκες για λόγους επιβίωσης καταφεύγουν στην παραοικονομία, συχνά
σε εργασίες κατώτερες από την ειδίκευση - κατάρτισή τους και τις προσδοκίες τους.

4.3. Προτάσεις
Στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεν υπάρχει πολιτική για την απασχόληση, με την ουσιαστική έννοια του όρου. Τα
κατά καιρούς λαμβανόμενα μέτρα στοχεύουν κυρίως όχι στην αντιμετώπιση της
ανεργίας αλλά των συνεπειών της. Από το 1986 ο στόχος της πλήρους απασχόλησης
έχει υποβαθμιστεί -όπως έχει συμβεί νωρίτερα στις άλλες χώρες της Ε.Ε.-, ενώ
προηγούνται πλέον άλλοι στόχοι, όπως της σταθερότητας των τιμών και του δημόσιου
χρέους.
Η αυξανόμενη κατά τα τελευταία χρόνια είσοδος στην αγορά εργασίας νέων
και γυναικών που επιθυμούν να εργαστούν για πρώτη φορά, παράλληλα με την
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ανεπάρκεια νέων θέσεων εργασίας (παύση λειτουργίας σειράς επιχειρήσεων, εξέλιξη
διαδικασίας υποκατάστασης εργασίας από μηχανές λόγω των νέων τεχνολογιών,
αύξηση, μετά το 1988, του χρόνου εργασίας), οδηγεί σε ανατροπή της σχετικά ευνοϊκής
σχέσης εργατικού δυναμικού / απασχόλησης που παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία
του 1980, και προμηνύει περαιτέρω επιδείνωση του ήδη έντονου προβλήματος της
ανεργίας.
Σήμερα η αγορά όλο και περισσότερο αποτελεί το ρυθμιστή των σχέσεων
παραγωγής και κατανομής των προϊόντων και ο ρόλος του κράτους συνεχώς
περιορίζεται. Οι πολιτικές απασχόλησης και ανεργίας υπόκεινται στους νόμους της
αγοράς, που φυσικά δεν λαμβάνει υπόψη κατηγορίες πληθυσμού, όπου υπάρχουν
συσσωρευμένα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα όπως οι γυναίκες και οι νέοι.
Προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα στην περίπτωση του ευρω
παϊκού αναπτυξιακού μοντέλου, το φαινόμενο της ανεργίας έχει πια ξεφύγει από τα
όρια του δομικού στοιχείου της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας και του μέσου
δημιουργίας ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργάτες για την απόκτηση μισθωτής
απασχόλησης, όπως το αναφέρει ο Τσουκαλάς (1991, σελ. 523), κατ’ αναλογία με την
ανάγκη πάγιας ύπαρξης "εφεδρικού εργατικού στρατού" στις αναλύσεις του Marx.
Ο ΟΟΣΑ στις προτάσεις του για την απασχόληση αποδίδει το όλο πρόβλημα
στην "ακαμψία της αγοράς εργασίας και στο σύστημα κοινωνικής προστασίας’ και
προτείνει την αύξηση της ελαστικότητας του χρόνου και των αμοιβών [π.χ. κατάργηση
του κατώτατου ορίου μισθών με στόχο τη μείωση του κόστους εργασίας, μεταρρυθμίσεις
στην ασφάλιση, διευκόλυνση των απολύσεων, διάδοση των συμβάσεων ορισμένου
χρόνου και προώθηση μέτρων που ευνοούν τις ευκαιρίες απασχόλησης όπως εκπαίδευση-κατάρτιση (Foden and Yuste 1995)]. Μπορεί γενικά να ειπωθεί ότι το πρόβλημα
αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στους ίδιους τους εργαζομένους και στην ‘υπερβολή*
στη χρήση των δικαιωμάτων τους, όπως π.χ. της απολαβής επιδομάτων ανεργίας. Η
UNICE (1994) προτείνει ανάλογα μέτρα με τον ΟΟΣΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάγκη μείωσης του δημόσιου τομέα (βλ. επέκταση ιδιωτικοποιήσεων).
Αντίθετο είναι το πνεύμα της Λευκής Βίβλου, όπου γίνεται μνεία στις
πραγματικές αιτίες της ανεργίας. Η Λευκή Βίβλος χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό
αναπτυξιακό μοντέλο ως "μηχανισμό παραγωγής ανέργων", τονίζοντας τις μεγάλες
δυσχέρειες αντιμετώπισης της ανεργίας, λόγω της πληθώρας των παραγόντων
επίδρασης. Προτείνει την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, με στόχο την αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας της αγοράς,
ενώ το κάθε κράτος μπορεί να αναπτύξει ‘ εθνικά μέτρα σ' ένα κοινό ευρύ πλαίσιο
στρατηγικής" (Foden and Yuste 1995). Βέβαια και εδώ ο προσανατολισμός στην, "πλήρη"
μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων απασχόλησης υποδηλώνει την ανατροπή της
"ακαμψίας" της αγοράς εργασίας κατ’ αναλογία με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στο πολυσυζητημένο βιβλίο του J.
Rifkin (1996) σχετικά με Το Τέλος της Εργασίας και το Μ έλλον της. Ο Rif kin (σσ. 498,
499) αναφέρει ως λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης την προετοιμασία όλου του
πολιτισμού μας για την μετά-την-αγορά εποχή, όπως την ονομάζει, που θα ακολουθήσει
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την Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, την επανάσταση που ως κύριο χαρακτηριστικό
της είχε την υποκατάσταση της εργασίας από μηχανές. Προτείνει την αναμόρφωση
του ‘ τρίτου τομέα’ σε ισχυρή ανεξάρτητη επικράτεια, ικανή να απορροφήσει την
πλημμύρα των εξοστρακισμένων εργατών από την αγορά και την εξεύρεση τρόπων
μεταφοράς τμήματος των κερδών της παραγωγικότητας από την Τρίτη Βιομηχανική
Επανάσταση στον ‘ τρίτο τομέα', ο οποίος και θα χρειαστεί σημαντική εισροή
εθελοντικής εργασίας και κεφαλαίου κίνησης. Ως παράδειγμα αναφέρει την παροχή
σκιωδών αμοιβών για εθελοντικές υπηρεσίες, την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας
στα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
ως εγγύηση κοινωνικής αμοιβής των φτωχών, ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση
κοινοτικών καθηκόντων και την αύξηση των φορολογικών απαλλαγών για τις κοινωνικές
συνεισφορές των επιχειρήσεων που θα αποτελούν συνάρτηση των κερδών από την
παραγωγικότητα. Ωστόσο, με τα μέτρα αυτά δεν προτείνει την επέκταση της
αμειβόμενης εργασίας στον κοινωνικό τομέα, αλλά τη συνέχιση και αύξηση της
απλήρωτης εργασίας.
Ειδικά για την Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕ, η απειλή της
ανερχόμενης ανεργίας -ανδρών και γυναικών- αντιμετωπίζεται με δραστική μείωση
του εργάσιμου χρόνου, αναθεώρηση των κανόνων συνταξιοδότησης, διαρθρωτικές
αλλαγές στην αγορά εργασίας και συνακόλουθη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού,
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων μέσω της συστηματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης κ.τ.λ. Οι παράγοντες αυτοί θεωρούνται καθοριστικοί για
το μέλλον της απασχόλησης και της ποιότητάς της (ΙΝΕ 1996, σελ. 9).
Συμπερασματικά, οι απαντήσεις στα παραπάνω προβλήματα δε θα πρέπει να
αναζητώνται μόνον στο οικονομικό επίπεδο, αλλά να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς,
πολιτισμικούς και ιδεολογικούς παράγοντες, που καθορίζουν τις σχέσεις ανάμεσα
στις διάφορες πληθυσμιακές κοινωνικο-οικονομικές ομάδες.
Το ουσιώδες ζήτημα παραμένει η ενσωμάτωση των στόχων της ανάπτυξης και
της πλήρους απασχόλησης στη μακρο-οικονομική πολιτική, ώστε το κοινωνικο
οικονομικό σύστημα να είναι σε θέση να επιτρέψει στη συνολική ζήτηση να αυξηθεί
παράλληλα με την παραγωγή. Απαραίτητη εμφανίζεται η επανεξέταση του όλου θέματος
της ανεργίας-απασχόλησης, στα πλαίσια μιας "άλλης· πολιτικής: επανεξέταση της
συνθήκης του Μάαστριχτ, αύξηση των κατώτερων μισθών, μείωση του χρόνου εργασίας
χωρίς μείωση των αποδοχών, αναδιοργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών. Αλλά στο
επίπεδο Κυβερνητικής Πολιτικής η απόσταση μεταξύ παρόμοιων "εναλλακτικών
προτάσεων" και διαμόρφωσης συγκεκριμένων πολιτικών συνεχώς μεγαλώνει.

5. Περίληψη - Συμπεράσματα
Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η γυναικεία απασχόληση στην Ελλάδα
παρέμεινε μεταπολεμικά σε σταθερά επίπεδα, γύρω στο 30-35%, καθ' όλη την
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εξεταζόμενη περίοδο, αντίθετα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης όπου σημείωσε
σημαντική άνοδο.
Το γεγονός αυτό οφείλεται οε μεγάλο Βαθμό στην κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη
της χώρας κατά τη μεταπολεμική περίοδο, όπως στην περιορισμένη Βιομηχανική
ανάπτυξη, στην ελλειμματική παρουσία του Κράτους Πρόνοιας και στην έντονη
εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση.
Η διάρθρωση της απασχόλησης επηρεάστηκε σημαντικά από την αστικοποίηση
της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο, η συμμετοχή των γυναικών στον πρωτογενή τομέα
παραγωγής ως ‘συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη οικογένειας*, παρά την αισθητή
μείωση που σημείωσε τα τελευταία 40 χρόνια, παραμένει η υψηλότερη σε σύγκριση
με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε., ενώ αντίστοιχα το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή
τομέα και στη μισθωτή απασχόληση είναι πολύ χαμηλότερο. Ο δευτερογενής τομέας
παραγωγής εμφανίζεται συρρικνωμένος, ενώ τα ποσοστά των εργαζομένων ως
‘εργοδοτών/'αυτοαπασχολουμένων' είναι από τα υψηλότερα σε σύγκριση με τις λοιπές
χώρες της Ε.Ε. Η μερική απασχόληση, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία,
εμφανίζεται ως εξαιρετικά χαμηλή, η χαμηλότερη σε σύγκριση με όλες τις χώρες της
Ε.Ε.
Η εκτεταμένη ωστόσο συμμετοχή των γυναικών στην παραοικονομία, η οποία
σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις είναι εξαιρετικά υψηλή, θα πρέπει να
λαμθάνεται υπόψη όταν γίνεται αναφορά στο γυναικείο εργατικό δυναμικό. Η κατηγορία
των γυναικών αυτών μπορεί να θεωρηθεί ως ‘ κοινωνικά αποκλεισμένη*, εφόσον
εργάζονται ανασφάλιστες και κατά κανόνα με ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές.
Επί πλέον, λόγω της εξαιρετικά περιορισμένης ύπαρξης υπηρεσιών στήριξης
της οικογένειας, η οικογενειακή και εργασιακή ζωή των γυναικών παρουσιάζονται
συχνά ασύμβατες, με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να αναγκάζονται να αφήσουν την
εργασία τους με το γάμο ή με τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Και πάλι πιστεύουμε
πρόκειται για αποκλεισμό των γυναικών, αυτήν τη φορά από οποιοσδήποτε μορφής
αγορά εργασίας.
Όσον αφορά την ανεργία των γυναικών, σημειώνει αύξηση κατά την περίοδο
1987-1995 και ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Είναι δε πολύ υψηλότερη από την
ανεργία των ανδρών. Ιδιαίτερα η ανεργία μακράς διάρκειας είναι κατά πολύ υψηλότερη
ανάμεσα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες και καταδεικνύει τις ιδιαίτερες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό.
Οι πολιτικές απασχόλησης (σχετική νομοθεσία, μέτρα εναρμόνισης οικογενειακής
και εργασιακής ζωής, προγράμματα κατάρτισης) απέχουν κατά πολύ από το να
επιφέρουν ουσιαστικά θετικά αποτελέσματα στη γυναικεία -αλλά και στην ανδρικήαπασχόληση. Η σχετική νομοθεσία υπέρ των γυναικών συχνά δεν εφαρμόζεται, ιδιαίτερα
στην παραοικονομία, ενώ οι καταρτιζόμενες δεν βρίσκουν -μετά το πέρας της
κατάρτισης- απασχόληση. Εξάλλου, τα προγράμματα κατάρτισης είναι περιορισμένης
κλίμακας και οε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Ο περιορισμός των μέτρων αλλά και των δαπανών στην απασχόληση, υπακούει
στο γενικό προσανατολισμό της οικονομίας για την προτεραιότητα στη διατήρηση
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της σταθερότητας των τιμών και στην αντιμετώπιση των δημόσιων ελλειμμάτων. Η
προσπάθεια σταθεροποίησης της οικονομίας έχει υψηλό κόστος ιδιαίτερα για τις
ασθενέστερες κατηγορίες του πληθυσμού.
Είναι βέβαιο πως τα επόμενα χρόνια η ανεργία θα αυξάνει. Η σημερινή σταθερή
αύξηση της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικά προγράμματα. Μέτρα
όπως η κάρτα εργασίας, η πράσινη κάρτα για τους ξένους εργάτες και η αύξηση στην
ηλικία συνταξιοδότησης δεν επαρκούν για την αντιμετώπισή της, ιδιαίτερα σε ομάδες
πληθυσμού όπου υπάρχει συσσώρευση οικονομικών και κοινωνικών διακρίσεων, όπως
οι νέοι και οι γυναίκες. Παράλληλα, δεν αναμένεται να αυξηθούν οι δαπάνες για την
απασχόληση ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να βελτιωθούν και να
επεκταθούν τα προγράμματα κατάρτισης των νεοειοερχομένων στην αγορά εργασίας
και να βελτιωθεί η κοινωνική προστασία των ανέργων.
Μια "άλλη* πολιτική για την απασχόληση, ανδρών και γυναικών, είναι αναγκαία,
αντίθετη από το πνεύμα διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, που αναφέρεται στην
ανάγκη για ‘ ελαστικότητα* του χρόνου εργασίας (βλ. μείωση του χρόνου εργασίας,
παράλληλα με μείωση των αμοιβών, διευκόλυνση των απολύσεων, κατάργηση του
κατώτατου ορίου μισθού).
Η πολιτική αυτή θα ήταν δυνατόν να διαμορφωθεί με βασικούς μοχλούς: την
επανεξέταση των δημοσιονομικών κριτηρίων σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ,
την εφαρμογή νέας νομισματικής πολιτικής, την ώθηση προς τα πάνω των κατώτερων
μισθών ώστε να αυξηθεί η τάση για κατανάλωση στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα,
τη μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση του μισθού, την ανάπτυξη δημόσιων
υπηρεσιών ποιότητας που δε θα στηρίζονται σε κριτήρια αγοράς αλλά στην αρχή της
κοινωνικής αποτελεσματικότητας.
Ειδικά για τις γυναίκες τα μέτρα αντιμετώπισης του αποκλεισμού τους από
την αγορά εργασίας θα πρέπει να αφορούν όχι μόνο το μείζον θέμα της ανεργίας,
αλλά και την κατηγορία των γυναικών που δεν έχουν εργαστεί ποτέ μετά το γάμο αν
και θα το επιθυμούσαν, λόγω ασυμβατότητας οικογενειακής και εργασιακής ζωής, ενώ
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην κατηγορία των γυναικών που άφησαν την
εργασία τους μετά το γάμο ή τη γέννηση των παιδιών και αδυνατούν να επανενταχθούν
στο εργατικό δυναμικό λόγω έλλειψης σχετικής πολιτικής (προγραμμάτων κατάρτισηςεπανένταξης).
Η αναμόρφωση της αγοράς εργασίας με περισσότερες διευκολύνσεις για τα
εργαζόμενα ζευγάρια (π.χ. μερική απασχόληση, ελαστικά ωράρια, μερικά αμειβόμενες
γονικές άδειες) και με διευκολύνσεις για επανένταξη των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό, σε συνδυασμό με την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής στήριξης της
οικογένειας (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενεργοποίηση θεσμού βοηθών μητέρων), θα
συνέβαλλε σημαντικά στη ‘συμφιλίωση μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής’
των γυναικών και στην αύξηση της συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό.
Το ερώτημα παραμένει: θα υπάρξει δυνατότητα καινοτομιών σε όλες τις
επιμέρους συνιστώσες του συστήματος απασχόλησης -ανδρών και γυναικών- από την
εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέχρι την κοινωνική προστασία, το εργατικό δυναμικό
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και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις; Επιτακτική εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη
ανάπτυξης των θεμάτων αυτών μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάλυση
διαφόρων εμπειριών.
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