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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ,  

ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΗ ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΔΠΔ  

ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΣΑΙ ΣΟ ΔΒΔΑ, ΜΔ ΘΔΜΑ:  

«ΑΝΔΡΓΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

– ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ» 

 

«Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ε Σηαηηζηηθή Αξρή, 

ε αλεξγία ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην έθηαζε ζην 27,8%, πνζνζηφ πνπ απνηειεί λέν 

ξεθφξ. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ μεπέξαζε ην 1.387.000.    

Παξά ην φηη ν ξπζκφο αχμεζεο βαίλεη κεηνχκελνο, νη αξηζκνί παξακέλνπλ 

ηξνκαθηηθνί.  Οη ζπλέπεηεο ηεο αλεξγίαο ζε θνηλσληθφ, αθφκα θαη ζε αλζξσπηζηηθφ 

επίπεδν, είλαη ήδε νξαηέο. Δμίζνπ ζεκαληηθή φκσο είλαη θαη ε απεηιή ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν.  

Η ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξεί λα αλαθάκςεη, δελ κπνξεί λα γίλεη αληαγσληζηηθή, 

εάλ δελ αμηνπνηήζεη πιήξσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Κη εδψ έρνπκε 

ζνβαξά δεηήκαηα λα αληηκεησπίζνπκε.  

Καη’ αξρήλ, ην πξφβιεκα ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ πιένλ ην 

71% ηνπ ζπλφινπ. Μηιάκε γηα πεξίπνπ 1 εθαη. αλζξψπνπο, νη νπνίνη θηλδπλεχνπλ λα 

πεξηζσξηνπνηεζνχλ, ηφζν θνηλσληθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Κη φζν πεξηζζφηεξν θαηξφ 

κέλνπλ εθηφο αγνξάο, ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία, αθνχ νη 

δεμηφηεηέο ηνπο ζηαδηαθά απαμηψλνληαη.  

Δμίζνπ δξακαηηθή φκσο είλαη ε θαηάζηαζε θαη ζηε λέα γεληά. Η αλεξγία ζηνπο λένπο 

κέρξη 25 εηψλ βξίζθεηαη ην 58%, κε βάζε ηα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Σηαηηζηηθήο 

Αξρήο. Νένη άλζξσπνη, κε πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ – παηδηά πνπ επέλδπζαλ θφπν θαη 

ρξήκα γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη πξνζφληα – βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο θιεηζηέο 

πφξηεο.  

Καη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ην δηαθχβεπκα δελ είλαη απιψο ε επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία, αιιά ε ίδηα ε επηβίσζε – αθνχ νη δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνγέλεηαο λα ζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηα βήκαηα ησλ λεφηεξσλ κειψλ ηεο έρνπλ 

πεξηνξηζηεί δξακαηηθά.  

Η αλεξγία ησλ λέσλ δελ είλαη βεβαίσο κφλν ειιεληθφ πξφβιεκα. Πεξηζζφηεξνη απφ 

5κηζη εθαηνκκχξηα λένη άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε είλαη άλεξγνη θαη 7κηζη εθαηνκκχξηα 

είλαη ην ζχλνιν απηψλ πνπ βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα εθηφο εξγαζίαο θαη εθηφο 

εθπαίδεπζεο.   

Η Διιάδα, φκσο, βξίζθεηαη ζε πνιχ ρεηξφηεξε ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο εηαίξνπο ηεο. 

Με απνηέιεζκα λα εγθαηαιείπεη ηε ρψξα ην πην δπλακηθφ θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ ηεο. Τν θαηλφκελν ηνπ brain drain ζηεξεί ηελ Διιάδα απφ πνιχηηκνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε κεηεμέιημε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο: γηα ηελ παξαγσγή θαηλνηνκίαο, γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο, γηα 

ηελ πξνζέγγηζε μέλσλ αγνξψλ.   

Αληίζηνηρα, έρνπκε κηα γεληά ηθαλψλ θαη έκπεηξσλ ζηειερψλ, πνπ ζηελ ειηθία ησλ 40 

– 45 εηψλ, βξέζεθαλ εθηφο εξγαζίαο ιφγσ ηεο θξίζεο. Άλζξσπνη πνπ δπζθνιεχνληαη 

ηδηαίηεξα λα επαλεληαρζνχλ, είηε γηαηί ππάξρνπλ πηα πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο ζην 

επίπεδφ ηνπο, είηε γηαηί ζεσξείηαη φηη έρνπλ πςειφηεξν θφζηνο γηα ηνλ εξγνδφηε.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο απεηιεί ζήκεξα ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Κη δελ αληηκεησπηζηεί, δελ κπνξνχκε ζε θακία πεξίπησζε λα 

κηιάκε γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε, φζν θη αλ βειηηψλνληαη ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε 

ηεο ρψξαο.  

Πνηνη παξάγνληεο θαη πνηεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ιχζεο; 

Η κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο απφ κφλε ηεο δελ βειηηψλεη, πξνθαλψο, ηελ 

θαηάζηαζε, νχηε απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο νχηε απφ πιεπξάο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο. Κη απηφ είλαη θάηη πνπ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο αγνξάο ππνζηεξίδεη απφ 

ηελ αξρή.  

Η ζπγθξάηεζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο εξγαζίαο ππήξμε σο έλα βαζκφ 

επηβεβιεκέλε, κε ζηφρν λα θαιπθζεί ην ηεξάζηην έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.  

Ωζηφζν, είλαη ζαθέο φηη ε πξνζπάζεηα αλάηαμεο θαη αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηα θζελά εξγαηηθά ρέξηα.  

Καη ζε θάζε πεξίπησζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, δελ 

δηακνξθψλεηαη κφλν απφ ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο εξγαζίαο.  

Γελ κπνξεί λα επηκέλεη π.ρ. ε ηξφηθα ζηε ζπκπίεζε ησλ κηζζψλ, φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο θζάλεη ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ην 40% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο.  

Οχηε φηαλ θάζε ηφζν νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ, γηα λα θαιπθζνχλ ηα 

ειιείκκαηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.  

Οχηε φηαλ θάζε εβδνκάδα αλαθνηλψλεηαη θαη κηα λέα θνξνινγηθή επηβάξπλζε, νχηε 

φηαλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δαλείδνληαη κε δηπιάζην θαη ηξηπιάζην θφζηνο, έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο ζηελ Δπξψπε.  

Ωο πξνο ην ζέκα ηεο ειαζηηθνπνίεζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ε ζέζε καο είλαη 

ζαθήο: 

Η επηινγή απηή, ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, έρεη θέξεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Γαλίαο.  

Σηελ Διιάδα φκσο, ην πξφβιεκα δελ είλαη απηφ. Δίλαη ε χπαξμε κηαο πεξίπινθεο, 

ραψδνπο θαη απαξραησκέλεο ζε πνιιά ζεκεία Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο. Η νπνία, 

βεβαίσο, θαηαζηξαηεγείηαη ζηελ πξάμε, κέζσ ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

αλεπαξθνχο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο.  

Έηζη θαηαιήγνπκε λα έρνπκε κηα δπζαλάινγα πςειή επηβάξπλζε θαη ηεξάζηην 

δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο, ηελ ψξα πνπ άιινη θαηαπαηνχλ ην 

λφκν ρσξίο θακία ζπλέπεηα.   

Δπνκέλσο, ν δξφκνο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο πξέπεη θπξίσο λα πεξάζεη 

κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ απινπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο, κέζα απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη κέζα απφ ηε κείσζε ηνπ 

κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο γηα ηνπο εξγνδφηεο.  



ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 
 

 

Γ/νση: Ακαδημίας  6, 10671 Αθήνα,  Σηλ: (210)  3387105 (-06), Fax: 36.22.320,  

e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr 

 

 

3 

Βεβαίσο, δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγεη ην εμήο: ε αλεξγία αληηκεησπίδεηαη 

νπζηαζηηθά κφλν ζην πιαίζην κηαο νηθνλνκίαο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δεκηνπξγεί 

ζέζεηο εξγαζίαο. Όηαλ ππάξρνπλ επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, φηαλ 

ππάξρεη κηα δπλακηθή θαη πγηήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Δίλαη απαξαίηεην επνκέλσο, λα πξνρσξήζνπλ ηαρχηεξα νη κεηαξξπζκίζεηο πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. Να πξνρσξήζνπλ πνιηηηθέο θαη κέηξα γηα ηελ αλάδεημε θιάδσλ κε 

πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ νηθνλνκία θαη γηα ηελ απαζρφιεζε.  

Ωζηφζν θαη εδψ ππάξρεη κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε: ε επφκελε εκέξα ζα είλαη 

δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Η αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε λένπο 

θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο, κε εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ. Ήδε βιέπνπκε 

θιάδνπο πνπ παξαδνζηαθά απνηεινχζαλ επηινγή απαζρφιεζεο, φπσο ν δεκφζηνο 

ηνκέαο, νη ηξάπεδεο θ.ά. λα ζπξξηθλψλνληαη.  

Απηφ ζεκαίλεη φηη απφ ηψξα θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα, ηφζν ε δηάξζξσζε φζν θαη νη 

αλάγθεο ηεο αγνξάο ζα αιιάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν.  

Θα απαηηεζνχλ λέεο δεμηφηεηεο, λέεο πνιηηηθέο, αιιά θαη κηα λέα αληίιεςε φζνλ 

αθνξά ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο, ηε ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη 

αγνξάο εξγαζίαο θηι.  

Κη απηφ είλαη επίζεο έλα θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ήδε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Σε 

έξεπλα πνπ έγηλε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά απφ ηελ εηαηξεία McKinsey, πξνέθπςε ην 

εμήο: παξά ηε δηαηήξεζε πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη ηελ πςειή πξνζθνξά 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη εξγνδφηεο δελ βξίζθνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ πξνζθνξά σο 

πξνο ηηο δεμηφηεηεο. Με ην 27% λα δειψλνπλ φηη αλαγθάζηεθαλ λα αθήζνπλ κηα 

ηνπιάρηζηνλ ζέζε θελή ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, γηαηί δελ κπνξνχζαλ 

λα βξνπλ θάπνηνλ ππνςήθην κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα.   

Απηφ ππνδειψλεη ζαθή δηάζηαζε, αλάκεζα ζηελ παξερφκελε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζε απηέο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζέκα πνπ αθνξά άκεζα ηελ Διιάδα.  

Η ζηελφηεξε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο απνηειεί 

αλαγθαηφηεηα. Τελ νπνία σο ΔΒΔΑ έρνπκε αλαδείμεη επαλεηιεκκέλα, πνιχ πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 

Δπίζεο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο απάληεζεο ζην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο, βξίζθεηαη ζηηο 

έλλνηεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο κεηάβαζεο. Τεο κεηάβαζεο ζε δηαθνξεηηθφ 

αληηθείκελν ή θαη ζε δηαθνξεηηθή κνξθή εξγαζίαο. Τεο κεηάβαζεο απφ ηε κηζζσηή 

απαζρφιεζε ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα καο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ην λα ζπκβάινπκε ζηελ αλάδεημε κηαο λέαο 

θνπιηνχξαο, ε νπνία μεθεχγεη απφ ηηο εχθνιεο θαη ρακειψλ πξνζδνθηψλ επηινγέο, 

εηδηθά γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο. Θέινπκε λα αλαδείμνπκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

φρη σο ιχζε αλάγθεο – φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζήκεξα – αιιά σο ζεηηθή, ζπλεηδεηή 

επηινγή γηα πξνζσπηθή πξφνδν θαη αλάπηπμε.  

Η αλαζηξνθή ηεο εθηαιηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηζρχεη ζήκεξα, απαηηείηαη 

ελεξγνπνίεζε θαη δνπιεηά απφ φιεο ηηο πιεπξέο.  

Απαηηείηαη δξάζε, κε γλψκνλα φρη κφλν ηηο άκεζεο αλάγθεο, αιιά θαη ηηο κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο.  

Δθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο, νη πξνηεξαηφηεηεο πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηα εμήο:  

- Απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

- Μείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο  

- Δπηηάρπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  
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- Αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε ζηήξημε startups, 

κε έκθαζε ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.  

- Αμηνπνίεζε πφξσλ, γηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη ηερληθήο επαλεθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο αλαδπφκελσλ θιάδσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

- Σηελφηεξε ζχλδεζε ηεο Αλψηαηεο θαη Τερληθήο Δθπαίδεπζεο κε ηηο αλάγθεο 

ηεο αγνξάο. 

- Αμηνπνίεζε επηηπρεκέλσλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ζεζκφο 

ηεο δπαδηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο θαη κε ελεξγφ ξφιν ησλ Δπηκειεηεξίσλ.  

Όκσο, θαη νη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νθείινπλ επίζεο λα ζηξαθνχλ ζε κηα 

λέα αληίιεςε. Να αληηκεησπίζνπλ ηνλ εξγαδφκελν πεξηζζφηεξν σο ζηνηρείν 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ιηγφηεξν σο ζηνηρείν θφζηνπο. Να δψζνπλ επθαηξίεο ζε λέα 

παηδηά, αιιά θαη ζε ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν. Να 

επσθειεζνχλ απφ λέεο ηδέεο θαη λένπο ηξφπνπο ζθέςεο. Τν φθεινο ζα είλαη θνηλφ γηα 

φινπο.  

Βεβαίσο, ζα πξέπεη θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηε δξάζε ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. Η ιχζε 

ζηελ αλεξγία δελ είλαη λα βάινπκε ινπθέην ζηηο επηρεηξήζεηο. Σηηο κέξεο καο ε 

αδηαιιαμία – απφ θάζε πιεπξά – είλαη αζπγρψξεηε. Δίλαη κηα πξαθηηθή, ε νπνία 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε lose – lose απνηειέζκαηα, αλ κνπ επηηξέπεηε ηνλ φξν. Αο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη είκαζηε φινη θξίθνη ζηελ ίδηα αιπζίδα θαη αο 

πξνζπαζήζνπκε απφ θνηλνχ, λα βξνχκε ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ιχζεηο.  

Η ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη πιένλ άιιεο αληνρέο, απέλαληη ζην θχκα ηεο αλεξγίαο.  

Καη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα ζηεξείηαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην 

ηαιέλην αλζξψπσλ, πνπ ζήκεξα είηε βξίζθνληαη εθηφο αγνξάο εξγαζίαο, είηε 

νδεγνχληαη αλαγθαζηηθά ζηε κεηαλάζηεπζε.  

Η αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνθιήζεηο πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε ζήκεξα. Πηζηεχσ πξαγκαηηθά, φηη 

κε ξεαιηζηηθφ δηάινγν, πάλσ ζε θνηλέο παξαδνρέο, κπνξνχκε λα θάλνπκε ζεκαληηθά 

βήκαηα».  


