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Οι εξελίξεις στην απασχόληση και την ιδιοκτησία 

στην  περίοδο: 1993-2015 

-Διευρύνθηκε η μισθωτή εργασία, αριθμητικά και αναλογικά (%). Οι μισθωτοί εδραιώθηκαν 

ως η πρώτη εργασιακή και κοινωνική δύναμη, μέχρι το 2008. Οι δύο κύριες νέες 

κατηγορίες τους είναι οι μετανάστες, οι οποίοι καλύπτουν τις ανειδίκευτες θέσεις εργασίας 

στον ιδιωτικό τομέα και οι (βασικά) απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σε ένα 

κλάσμα τους απορροφήθηκαν από το Δημόσιο.  

-Οι μισθωτοί μειώνονται δραματικά την περίοδο 2009-2014. Η μείωση αντανακλά τη 

συρρίκνωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων και τη μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο.  

-Οι εργοδότες αυξάνονται (1993-2008), με τη σύσταση μικρών επιχειρήσεων. Η προέλευση 

τους είναι βασικά η αυτοαπασχόληση. Αντίστροφα μειώνονται πολύ την περίοδο: 2009-

2015.  

-Οι αυτοαπασχολούμενοι μειώνονται σε πρώτη φάση και αρκετά (ποσοστιαία την 

περίοδο:1993-2008), αλλά ανεπαίσθητα από αριθμητική άποψη (κυρίως λόγω της 

γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού).  Ανακάμπτουν ποσοστιαία την περίοδο 2009-2015, 

παρά την αριθμητική μείωση (αυτή ήταν πιο αργή από τη μείωση της συνολικής 

απασχόλησης).  

-Η ατομική ιδιοκτησία στα ακίνητα είναι από τις κορυφαίες παγκοσμίως και στην Ευρώπη 

(σχεδόν 80%). Το μέσο νοικοκυριό κατέχει επιπλέον κατοικίες, εκτός από την 

ιδιοκατοικούμενη.  Τα νοικοκυριά είναι λιγότερο χρεωμένα, σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρωζώνης (στοιχεία ΕΚΤ, 2015).  



Εκτιμήσεις για τις κατανομές  

των κοινωνικών ομάδων  

Τα παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα είναι πιο ανθεκτικά και περισσότερο συνδεόμενα με την 

ευημερία, στην εθνική οικονομία μας, από οποιαδήποτε άλλη νεωτερική χώρα (ίσως με 

εξαίρεση τη Ν. Κορέα). 

-Το άθροισμα μικρών εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων ενισχύεται αριθμητικά την περίοδο 

της ανάπτυξης, παρά την αναλογική του μείωση.  

-Το κέντρο βάρους των προηγούμενων έχει μετατοπιστεί, στη διάρκεια μιας γενεάς, από την 

αγροτική εκμετάλλευση και τη βιοτεχνία, στις υπηρεσίες και τα επαγγέλματα με υψηλή 

προαπαιτούμενη γνώση.  

-Τη στιγμή της κρίσης, οι μικροί εργοδότες επιστρέφουν στη μήτρα τους, δηλαδή στη χορεία των 

αυτοαπασχολουμένων, ενώ αμφότεροι αποδύονται στην προσπάθεια για την προστασία της 

ιδιοκτησίας τους και των πιστοποιημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.  

-Η ιδιοκτησία στα ακίνητα διαμορφώνει ένα περιουσιακό και κοινωνικό «κατώφλι», το οποίο 

αφορά σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στους μισθωτούς.  Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η 

ιδιοκτησία στη γη και τα ακίνητα άντεξε και στην κρίση. Συντελεστής αυτού του φαινομένου 

ήταν το συγκριτικά χαμηλότερο χρέος των νοικοκυριών, σε σχέση με αυτό της Ευρωζώνης. 

- Σημαντικά νέα μισθωτά μεσαία στρώματα αναπτύσσονται μόνο στο Δημόσιο, αλλά ο 

συγκεκριμένος προσδιορισμός αφορά μάλλον στο γόητρο, παρά στο εισόδημα. Η διεύρυνσή 

τους διαπιστώνεται μεταξύ 1993 και 2008. Από το 2009, παρά τον φθόνο των λοιπών 

εργαζομένων, έχουν καταρρεύσει οικονομικά και φθίνουν αριθμητικά.  



 

 

Προσδιορισμοί για τους μικροαστούς και  

τα νέα μεσαία στρώματα 



Μεσαίες Τάξεις  

Από τον A. Smith στις σύγχρονες αναλύσεις 

Στην ανάλυση του A. Smith αναγνωρίζονται τρεις τάξεις, 

σύμφωνα με το είδος του εισοδήματος: 

Καπιταλιστές ή Κάτοχοι του Αποθέματος- Κέρδος 

Εργάτες                                                         - Μισθός 

Γαιοκτήμονες (Landlords)                          - Πρόσοδος 

Μεταξύ των φορέων των εισοδημάτων που έχουν σύνθετο 

εισόδημα προσδιορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

Αγρότες-Καλλιεργητές  (farmers)              - Κέρδος+Μισθός 

Χειροτέχνες-Βιοτέχνες                                 - Κέρδος+Μισθός 

 

A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, 

G. Bell and Sons, 1887, Vol. I, σσ. 50-54.  



Ο κλασικός μαρξισμός: 

Η ταξική δομή της καπιταλιστικής κοινωνίας 

Βασικές Τάξεις                                                     Μικροαστοί           

Καπιταλιστές 
 

                                                                                                         

                                                                              Παραδοσιακή  

                                                                              Μικροαστική 

                                                                               Τάξη 

  

 

 

Εργατική Τάξη  



M. Weber: Οι δύο τρόποι αντίληψης των τάξεων 

Κατανομή της Ισχύος και Ταξική Δομή 

Α) ) Τύποι Ομάδων Σύμφωνα με το Είδος της Ισχύος  

 

Τάξη                                       Οικονομική Ισχύς-Εισόδημα 

Ομάδες Γοήτρου                   Γόητρο-Status 

Πολιτικό Κόμμα                   Πολιτική Ισχύς 

 

  

Β) Τάξεις, σύμφωνα με το θετικό ή αρνητικό προνόμιο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ταξική δομή του καπιταλισμού) 

 

α) Επιχειρηματίες, Βιομήχανοι, Τραπεζίτες, Διευθυντικά Στελέχη, 

β) Ενδιάμεση Τάξη: Βιοτέχνες, Αγρότες, Επαγγελματίες, Υπάλληλοι, 

γ) Κατώτερη Τάξη: Ειδικευμένοι, Ημιειδικευμένοι και Ανειδίκευτοι 

Εργάτες, κλπ.     



Η οργάνωση της εργασίας  

την εποχή του φορντισμού 

                    Ιδιοκτήτες 

 Ανώτεροι Διευθυντές 

  
Διευθυντές 

--------------- 
Προϊστάμενοι 

 
------------------------------ 

 
Υπάλληλοι 

 
 
 
 
 

Φορείς της Εκτελεστικής Εργασίας (-Εργάτες) 

Μισθωτοί   



Η «νέα μεσαία τάξη» του  

C. Wright Mills 

 Επιχειρηματίες                                                               

  

                                                                                     Παλαιά  

                                                                                              Μεσαία 

                                                                                              Τάξη- 

                                                                                               Φθίνουσα  

                                                                                                       (Αυτοαπασχολούμενοι,                                                                                                                             

                                                                                                                     π.χ. κυρίως                                                                                                          

                                                                                                                  Αγρότες,                                                                                                                     

                                                                                                         Καταστηματάρχες, 

                                                                                                         Ανεξάρτητοι 

                                                                                                         Επαγγελματίες)                                                                                    

 

 

Εργάτες 

  

Νέα Μεσαία Τάξη 

(Μεσαία Στελέχωση  

των Επιχειρήσεων,  

Μισθωτοί 

Υπάλληλοι) 



Η «νέα μικροαστική τάξη»,  

σύμφωνα με τον Ν. Πουλαντζά  

 

Καπιταλιστές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργατική τάξη  

Μικροαστική Τάξη 

 

        Νέα Μικροαστική Τάξη                    Παραδοσιακή Μικροαστική Τάξη  

                                                                 (Φθίνουσα) 



Υποδείγματα αναδιοργάνωσης της εργασίας 

The Recent Models of  Work
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Fewer Specializations (from 200  to 3) 

and  Responsibility for Quality 

(Preparation for  Automation) 
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Group



P. Glotz: 

Η κοινωνία των 2/3 εξαφανίζει τις τάξεις και εγκαινιάζει  

τον αριστερό υποκειμενισμό 

Ένα Μανιφέστο της Νέας Ευρωπαϊκής Αριστεράς,  

για την Απομάκρυνση του SPD, από την τακτική των Οδοφραγμάτων 

 

Διευθύνουσες Ομάδες                                 2/3 της Κοινωνίας 

Εργαζόμενοι                                                 Εντεταγμένοι 

και  

Υπάλληλοι,  

χωρίς διάκριση  

 

 

 

Άνεργοι,  

Γυναίκες, Νέοι,                                               1/3= Αποκλεισμένοι 

ΑΜΕΑ, Συνταξιούχοι 



Οι «αντιφατικές ταξικές τοποθετήσεις», 

σύμφωνα με τον Ε.Ο. Wright   

Η αποδιάρθρωση της νέας μεσαίας τάξης  

Καπιταλιστές 

 

 

 

                                                                    Παραδοσιακή 

                                                                    Μικροαστική  

                                                                    Τάξη 

                                                        (Αυτοαπασχολούμενοι) 

Εργατική Τάξη  

Μικροί Εργοδότες 

Διευθυντές 

 και  

Προϊστάμενοι 

Ημιαυτόνομοι  

Εργαζόμενοι 



 

G. Dumenil and D. Levy

A New Hybrid Upper Class

Ownership

Top Managers

(Securities’ Dealers)

Weaker Middle Managers

(Personnel Coordinators)

Workers and Clerks 

(Manual or Mental Work and Various Statuses of Labour) 

New 

Hybrid 

Upper 

Class



Η παγκόσμια κατανομή  

των μεσαίων τάξεων 

Μεταξύ προπαγάνδας και ιλαρότητας  

(ή μήπως είναι αλήθεια;) 
 

Α) [U.S. Department Of Commerce (Economics and Statistics Administration), Office of the Vice President 

of the United States (Middle Class Task Force)], Middle Class in America, Washington D.C., 2010 
(January). 

Στη «μεσαία τάξη» ανήκει το σύνολο των νοικοκυριών με εισόδημα πάνω από: 21.800 $ 
για ένα ζευγάρι, με δύο παιδιά σε σχολική ηλικία, ή 17.300$, για τα μονογονεακά νοικοκυριά 
με δύο παιδιά σε σχολική ηλικία,  και τουλάχιστον μέχρι και το 75ο εκατοστημόριο της 
κλίμακας των εισοδημάτων. 

Β) H. Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, OECD, Development Centre, Working 

Papers, No. 285, 2010 (January).  

Στην «παγκόσμια μεσαία τάξη» εντάσσονται όσοι έχουν εισόδημα από 10-100 δολάρια 
την ημέρα.  Αποτέλεσμα: 

Στην Β. Αμερική (δηλαδή στις ΗΠΑ και τον Καναδά), με πληθυσμό περίπου 340 εκατομμύρια 
άτομα το 2009, φαίνεται ότι τα 338 εκατομμύρια ανήκουν στην «παγκόσμια μεσαία τάξη». (!),  

Στην Ιαπωνία, με πληθυσμό περίπου 127 εκατομμυρίων ατόμων, φένεται ότι τα 125 εκατομμύρια 
πρόσωπα ανήκουν στην «παγκόσμια μεσαία τάξη».  

 



M. Savage και F. Devine (και η ευρεία ερευνητική ομάδα),  

και η διαχείριση της ανάλυσης του P. Bourdieu (για το οικονομικό, πολιτιστικό 

και κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή έναν νέο-Βεμπεριανό πολύ-προσδιορισμό), 

σε ένα ταξινομικό υπόδειγμα της κοινωνικής δομής. 

M. Savage, F. Devine, N. Cunningham, M. Taylor, Y. Li, J. Hjellbrekke, B. Le Roux, S. Friedman, A. Miles, “A New Model of Social Class? Findings 

from the BBC’s Great British Class Survey Experiment”,  Sociology, No. 47(2),  2013, pp. 219-250. 

 

Elite. Very high economic capital (especially savings), high social capital, very high highbrow cultural capital 

Established middle class. High economic capital, high status of mean contacts, high highbrow and emerging cultural capital  

Technical middle class. High economic capital, very high mean social contacts, but relatively few contacts reported, moderate cultural capital  

New affluent workers.  Moderately good economic capital, moderately poor mean score of social contacts, though high range, moderate 

highbrow but good emerging cultural capital  

Traditional working class.  Moderately poor economic capital, though with reasonable house price, few social contacts, low highbrow and 

emerging cultural capital  

Emergent service workers. Moderately poor economic capital, though with reasonable household income, moderate social contacts, high 

emerging (but low highbrow) cultural capital  

Precariat.  Poor economic capital, and the lowest scores on every other criterion 

                                         

                                 (G. Standing, The precariat, London, Bloomsbury Academic, 2011) 

 

 

 

Πβ., P. Bourdieu, “The forms of capital”,  J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, 

Greenwood, 1986, pp. 241-258. 

(Σχόλιο: Δεν νομίζω, ότι ο P. Bourdieu θα συμφωνούσε με αυτή τη διαχείριση της διανοητικής κατασκευής, περί πολιτιστικού και κοινωνικού 

κεφαλαίου). 



 

 

 

Οι Αντιπαραθέσεις με την Πραγματικότητα 



Η διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ 

 
Πηγή: World Bank, GDP by Country (amounts in current US$, https://data.worldbank.org/). 



Η κατανομή των τομέων παραγωγής  

Τα φληναφήματα περί της αποκλίνουσας ανάπτυξης  

στην υλική παραγωγή 
 Πηγή: World Bank, Agriculture, Industry, Services, etc., (amounts in current US$, https://data.worldbank.org/). 



Η κατανομή των καθεστώτων της απασχόλησης 

σε επιλεγμένες χώρες 
Πηγή: ILO, ILOSTAT (Database), Employment by Status in Employment, (www.ilo.org). 



Η εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία  

1971-1991 

 Πηγή: ILO, LABORSTA (Database), Employment by Economic Activity (www.ilo.org). 



Η εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία ΙΙ: 

Οι αναλογικές (%) κατανομές στην απασχόληση 

1993-2008 
Πηγή: ILO, LABORSTA (Database), Employment by Status in Employment (www.ilo.org). 



 

Οι αναλογικές (%) κατανομές των μισθωτών στην απασχόληση 

1993-2008, 2009-2015 
Πηγή: ILO, LABORSTA (Database), Employment by Status in Employment (www.ilo.org)∙ ILO, ILOSTAT (Database), Employment by Status in 

Employment, (www.ilo.org). 



 

 Οι συντελεστές της αριθμητικής και αναλογικής αύξησης της μισθωτής εργασίας 
 

Πηγές: OECD, Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics, Population and migration-International migration-Trends in migration, Paris, 

OECD, 2009∙ ILO, ILOSTAT, Employment by Εducation, Downloaded from ILOSTAT. Last update on 

24OCT17(http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=11). 

 
 



Ο βασικός χώρος των νέων μεσαίων στρωμάτων, στην Ελλάδα 

Οι πραγματικότητες στο Δημόσιο 2000-2008  (και η απολαυστική συζήτηση) 

 
Πηγές: OECD, Government at a Glance, Paris, OECD, 2009∙  OECD, Government at a Glance, Paris, OECD, 2011. 



Οι πραγματικότητες στο Δημόσιο 2009-2013 (και η απολαυστική συζήτηση)  
Πηγή: OECD, Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2015-22-en.  

Για την πρόσφατη απογραφή στη Γενική Κυβέρνηση, 

βλ., Α. Φαϊτάκη, Ν. Ιωάννου. Α. Δημητρίου, Δ. Κοντογιώργης,  Ανάλυση Τακτικού Προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015. Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, Αθήνα, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2016 (16 Μαρτίου). 



Σχόλια για την απασχόληση στο Δημόσιο  

και την εξέλιξη των νέων μεσαίων στρωμάτων στην Ελλάδα 

-Στο ελληνικό Δημόσιο (γενική κυβέρνηση και δημόσιες επιχειρήσεις) 

απασχολείται το πλέον εκπαιδευμένο δυναμικό της ελληνικής κοινωνίας. 

 

-Στο Δημόσιο αναπτύσσονται (1993-2008), σημαντικές ομάδες εργαζομένων, οι 

οποίες ανταποκρίνονται περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους στους 

δόκιμους προσδιορισμούς των νέων μεσαίων στρωμάτων. Στον ιδιωτικό τομέα 

οι αντίστοιχες ομάδες είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στη διάρκεια της 

ελληνικής κρίσης υποβαθμίζονται οικονομικά και φθίνουν αριθμητικά. 

 

-Οι κρατικές δαπάνες και οι κατανομές τους αντιπροσωπεύουν πριν την κρίση 

συγκρινόμενες αναλογίες (με εξαίρεση τις αμυντικές δαπάνες) του ΑΕΠ και 

πάντως χαμηλότερες από ορισμένες πρωτοπόρες χώρες.  

 

-Η μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο και εκ των υστέρων η μείωση της 

απορρόφησης νέων (από την τριτοβάθμια εκπαίδευση) είναι μια από τις κύριες 

αιτίες της εκρηκτικής ανεργίας.  

 

 



Η εξέλιξη στην ελληνική κοινωνία ΙΙΙ:  

Η σχετική σταθερότητα και η ανθεκτικότητα 

των παραδοσιακών μικροαστικών στρωμάτων στην Ελλάδα 
 Πηγή: : ILO, LABORSTA (Database), Employment by Status in Employment (www.ilo.org)∙ ILO, ILOSTAT (Database), Employment by Status in Employment, 

(www.ilo.org). 



 
Οι αναλογικές (%) κατανομές των εργοδοτών  

και αυτοαπασχολουμένων στην απασχόληση, 2009-2015 

 
Πηγή: ILO, ILOSTAT (Database), Employment by Status in Employment, (www.ilo.org). 



 

Η ευρεία διάδοση και σταθερότητα  

των παραδοσιακών μικροαστικών στρωμάτων και η στενάχωρη επάρκειά τους συνδέεται με 

την ευρέως διαχεόμενη ευημερία 

Όταν αυτά τα στρώματα συμπιέζονται αποδυναμώνεται και η ευημερία  
Πηγή: UNDP, Human Development Report 2016. Human Development for Everyone, United Nations Development Programme (UNDP), 2016. 

  



Στοιχεία της ανθεκτικότητας  

των παραδοσιακών μικροαστικών στρωμάτων, στην Ελλάδα 

-Φθίνουν, με εξαιρετική σταθερότητα, τα παραδοσιακά μικροαστικά στρώματα (κυρίως μικροί 

ιδιοκτήτες, μικροί παραγωγοί και αυτοαπασχολούμενοι) στην πρωτογενή παραγωγή και 

(πιο αργόσυρτα) τη βιοτεχνία. 

-Είναι αξιοσημείωτα σταθεροί οι αριθμοί, παρά την αναλογική μείωση, των 

αυτοαπασχολουμένων, στην τριτογενή παραγωγή, μέχρι το 2008. Η φυσιολογική μείωση 

τους απέχει από το να είναι εντυπωσιακή στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (2009-2015). 

-Οι μικροί εργοδότες αυξάνονται σημαντικά στην περίοδο: 1993-2008. Εκτιμάμε ότι οι 

επιχειρήσεις τους έχουν, ως μήτρα την αυτοαπασχόληση. Η μετατροπή τους σε εργοδότες 

διευκολύνθηκε από τη (σταδιακά τυπική) μεταναστευτική εργασία. Η άτυπη συνεργασία με 

μετανάστες, σε σημαντική έκταση, είναι πιθανή και για ορισμένους των 

αυτοαπασχολουμένων.  

-Το επίπεδο της συλλογικής και ατομικής ευημερίας στην ελληνική κοινωνία στηρίχθηκε στην 

αύξηση των συναλλαγών, στο πλαίσιο των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε 

συνάρτηση με τα μεγάλα γεγονότα (Ολυμπιακοί) και τα έργα υποδομής.  

-Η εποχή της κρίσης συνοδεύεται ουσιαστικά από «αχρηματία», γεγονός που οδηγεί τους 

μικρούς  εργοδότες σε αμυντική τακτική και ωθεί σε απολύσεις. Προστατεύουν την 

ιδιοκτησία, τα πιστοποιημένα δικαιώματά τους και την αυτοαπασχόληση τους. Οι 

νεοεισελθόντες την προηγούμενη περίοδο ή οι πιο ώριμοι ηλικιακά αποχωρούν. Η 

εκτόξευση της ανεργίας προέρχεται και από αυτήν τη μεταβολή.   

   



1980-2008: Η ανεργία ως αποπληθωριστής  

2009-2014: Η ανεργία ως ένδειξη του ανάπηρου καπιταλισμού 

 
Πηγές: ILO, LABORSTA (Database), Unemployment-General Level (www.ilo.org)∙  

ILO, ILOSTAT (Database), Unemployment-General Level (www.ilo.org)∙ πβ.,  

OECD, Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics, Paris, OECD, 2009. 



Η ιδιοκτησία στην Ελλάδα (2009) 

Παραδοσιακά μικροαστικά χαρακτηριστικά διαχέονται και στους μισθωτούς 

 
 Πηγή: European Central Bank, “Housing Finance in Euro Area”, Occasional Working Paper Series, No. 101, 2009 (March). 



Α.Ν. Λύτρας 

 

Ευχαριστώ! 

 

 

 

Παραρτήματα 



 

Οι εργοδότες στη μεταποίηση, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2006) 

(με 20 και πάνω μισθωτούς και με 250 πάνω μισθωτούς) 
 

 Πηγή: OECD, Factbook 2009. Economic, Environmental and Social Statistics. Macroeconomic trends-Economic structure- 

Small and medium-sized enterprises, Paris, OECD, 2009.  

 



Ιδιωτικό χρέος για αγορά κατοικιών (2009) 

 Πηγή: European Central Bank, “Housing Finance in Euro Area”, Occasional Working Paper Series, No. 101, 2009 (March).  



Ιδιωτικά χρέη  

Συγκριτικά δεδομένα 
 

Πηγή: European Central Bank, Annual Report 2016, 2017, σσ. S25, S27.  

Σύμφωνα με το στατιστικό παράρτημα της Έκθεσης το μέσο ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών, στην Ελλάδα, 

την περίοδο 1999-2008 ανέρχεται στο 28,3% του ΑΕΠ, ενώ το 2015 φτάνει στο 62,4%  του ΑΕΠ. 

 Στις επιχειρήσεις (μη τραπεζικές) το μέσο χρέος για την περίοδο 1999-2008 είναι το 47,5% του ΑΕΠ, ενώ το 

2015 ανέρχεται στο  63,9% του ΑΕΠ.  

Γερμανία  Ιδιωτικό Χρέος  2015: 53,5% του ΑΕΠ, 

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 60,7% του ΑΕΠ, 

Ιρλανδία, Ιδιωτικό Χρέος 2015: 58,5%,  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 265,1%,  

Ισπανία,  Ιδιωτικό Χρέος 2015: 67,8% του ΑΕΠ,  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 105,5% του ΑΕΠ,  

Γαλλία,   Ιδιωτικό Χρέος  2015: 56,6% του ΑΕΠ,  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 126,6% του ΑΕΠ, 

Ιταλία,   Ιδιωτικό Χρέος  2015: 42,2% του ΑΕΠ,  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 83,9% του ΑΕΠ,  

Κύπρος,  Ιδιωτικό Χρέος  2015: 129,2 % του ΑΕΠ,  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών):  226,1% 

Ολλανδία, Ιδιωτικό Χρέος  2015: 112% του ΑΕΠ . 

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών): 124,3%  

Πορτογαλία , Ιδιωτικό Χρέος  2015: 77,5% του ΑΕΠ.  

Ιδιωτικό χρέος των επιχειρήσεων (πλην των τραπεζών):  120,7% του ΑΕΠ.  



 

Η ανεργία, στη μέση διάρκεια, σε επιλεγμένες χώρες,  

1969-2008 

 Πηγή: ILO, LABORSTA (Database), Unemployment-General Level (www.ilo.org). 

 



Η ανεργία την εποχή της κρίσης 

 
Πηγή: ILO, ILOSTAT (Database), Unemployment-General Level (www.ilo.org).  



Ένα σχέδιο καταπολέμησης της ανεργίας 
A.N. Lytras, “An Alternative for Combating Unemployment”,  

Journal of Sociology and Social Work, December 2016, Vol. 4, No. 2, σσ. 59-71. 

Πβ., A.N. Lytras, A Radical Policy for Combating Unemployment, Athens, Papazissis, 2017 (eBook). 



Εκτίμηση δημοσίων δαπανών για την πλήρη απασχόληση  

και για την μερική εφαρμογή του προγράμματος 
 Α.Ν. Lytras, “Combating unemployment: A simulation of policy implementation within a postgraduate lesson”, Review of Decentralization, Local Government 

and Regional Development, 2018, Νο. 91, σσ. 12-23.  

(Στην πρώτη σειρά του υπομνήματος: η δαπάνη σύμφωνα με τις γνωστές επιλογές κρατικού παρεμβατισμού) 



Ανδρέας Ν. Λύτρας 

 

 

 

Ευχαριστώ! 


