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Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-041) 

 
Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χουντή, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε ο κ. Roberto Gualtieri, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή στις 31 Μαΐου 2017. 

Στο πλαίσιο με τίτλο «Assessing labour market slack» του Οικονομικού Δελτίου της ΕΚΤ1 εξετάζονται οι 

εξελίξεις σε διευρυμένους δείκτες υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού σε σύγκριση με τον μάλλον 

στενό ορισμό του ποσοστού ανεργίας. Όπως εξηγείται στο πλαίσιο, η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών 

μέτρησης οφείλεται στο γεγονός ότι συνεκτιμούνται τρεις επιπλέον ομάδες ανέργων πέραν του αριθμού όσων 

προσμετρούνται ως άνεργοι2, συγκεκριμένα:  

• τα άτομα που είναι διαθέσιμα αλλά δεν αναζητούν εργασία (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 

«που έχουν αποθαρρυνθεί»)· 

• τα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμα να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες 

απασχόλησης εντός δύο εβδομάδων, δηλ. το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να 

θεωρούνται άνεργοι σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό· 

                                                      
1  ΕΚΤ (2017), Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 3, διαθέσιμο στα αγγλικά στη διεύθυνση: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebbox201703_03.en.pdf 
2  Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την ανεργία (στον οποίο βασίζεται το ποσοστό ανεργίας 

βάσει τυποποιημένου ορισμού για τη ζώνη του ευρώ), αυτοί που αναζητούν εργασία θεωρούνται άνεργοι αν (i) δεν έχουν 
εργασία, (ii) είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν να εργάζονται εντός δύο εβδομάδων και (iii) αναζητούν ενεργά εργασία. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ebbox201703_03.en.pdf
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• υποαπασχολούμενοι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης που επιθυμούν να εργαστούν περισσότερες 

ώρες. 

Επιπλέον, οι δύο δείκτες διαφέρουν ελαφρώς ως προς τους παρονομαστές τους. Στον διευρυμένο δείκτη 

γίνεται προσαρμογή του εργατικού δυναμικού προκειμένου να συνεκτιμούνται οι δύο πρώτες εκ των 

παραπάνω ομάδων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται συνήθως στους υπολογισμούς για τα ποσοστά ανεργίας 

βάσει τυποποιημένου ορισμού. 

Κατόπιν του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ υπολόγισαν τα ποσοστά (τα 

οποία είναι επί του παρόντος διαθέσιμα έως και το δ΄ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με μέσους όρους 

τεσσάρων τριμήνων σε κυλιόμενη βάση), τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής, 

μαζί με τα εναρμονισμένα ποσοστά ανεργίας της Eurostat «βάσει τυποποιημένου ορισμού» για τα αντίστοιχα 

τρίμηνα.  

Δεδομένου ότι τα ποσοστά ανεργίας βάσει τυποποιημένου ορισμού παρουσιάζουν ευρέως αναγνωρισμένες 

σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα, δεν προκαλεί ενδεχομένως έκπληξη το γεγονός ότι οι διευρυμένες 

εκτιμήσεις της υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποδεικνύουν επίσης αποκλίνουσες εξελίξεις 

μεταξύ των χωρών. Έτσι, ενώ η πιο πρόσφατη εκτίμηση της διευρυμένης υποχρησιμοποίησης του εργατικού 

δυναμικού για τη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε σε επίπεδο μόλις κάτω από το 18,5%, οι εκτιμήσεις ανά 

χώρα κυμαίνονται από 7,3% και 9,6% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού στη Μάλτα και στη Γερμανία 

αντίστοιχα μέχρι 29,2% στην Ισπανία και 31,3% στην Ελλάδα. Με βάση την πιο μακρόχρονη σειρά 

διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώνεται ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της ζώνης του ευρώ καταγράφηκε 

σημαντική αύξηση στους διευρυμένους δείκτες υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού στη διάρκεια 

της κρίσης – συχνά ως αποτέλεσμα σημαντικών αυξήσεων τόσο στα ποσοστά ανεργίας όσο και σε 

διευρυμένους δείκτες υποαπασχόλησης. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν η Γερμανία και η Σλοβακία, όπου οι 

μετρήσεις της διευρυμένης υποχρησιμοποίησης του εργατικού δυναμικού ήταν σχετικά υψηλές ακόμη και 

πριν από την κρίση. 

Σε όλες τις χώρες τα ποσοστά ανεργίας έχουν σημειώσει κάποια υποχώρηση μετά την κορύφωσή τους – 

ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται το ποσοστό ανεργίας «βάσει τυποποιημένου ορισμού» υπό τη 

στενότερη έννοια ή ο διευρυμένος δείκτης υποαπασχόλησης. Επιπλέον, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, σε έξι 

χώρες της ζώνης του ευρώ (Γερμανία, Εσθονία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα και Σλοβακία) καταγράφηκαν 

στο τέλος του 2016 χαμηλότερα ποσοστά υποαπασχόλησης σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2006 και σε τρεις 

από αυτές (Γερμανία, Μάλτα και Σλοβακία) υποχώρηση σημείωσαν επίσης και τα ποσοστά ανεργίας βάσει 

τυποποιημένου ορισμού την ίδια περίοδο (όπως φαίνεται στον Πίνακα 2).  

 

 



3 

 

Διεύθυνση  Ταχυδρομική δ ιεύθυνση   
European Cent ra l  Bank   European Cent ra l  Bank  Τηλ .  +49-69-1344-0   
Sonnemanns t rasse 20   60640 Frank fur t  am Main  Φαξ :  +49-69-1344-7305 
60314 Frank fur t  am Main  Germany www.ecb.europa.eu  
Germany 

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι στόχος των αποφάσεων της ΕΚΤ για τη νομισματική πολιτική είναι 

πρωτίστως η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ ως σύνολο. Η νομισματική πολιτική 

δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και, όπως έχω 

επανειλημμένως εξηγήσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η σημερινή διευκολυντική κατεύθυνση της 

νομισματικής πολιτικής ωφελεί όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. 

Με εκτίμηση, 

[Υπογραφή] 

Mario Draghi 
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Παράρτημα – Λεπτομερή στοιχεία για την υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό 

ανεργίας σε οικονομίες της ζώνης του ευρώ 

 

Πίνακας 1: Διευρυμένη μέτρηση της 
υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού στη 
ζώνη του ευρώ και σε χώρες της ζώνης του ευρώ, 
α΄ τρίμηνο 2006 (2006Q1), ανώτατα επίπεδα στη 
διάρκεια της κρίσης και δ΄ τρίμηνο 2016 (2016Q4)   

Πίνακας 2: Ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ 
και σε χώρες της ζώνης του ευρώ, α΄ τρίμηνο 
2006 (2006Q1), ανώτατα επίπεδα στη διάρκεια 
της κρίσης και δ΄ τρίμηνο 2016 (2016Q4) 

(% του διευρυμένου εργατικού δυναμικού*)   (% του εργατικού δυναμικού) 

  2006Q1 
ανώτατα 
επίπεδα 2016Q4     2006Q1 

ανώτατα 
επίπεδα 2016Q4 

Ζώνη ευρώ 16,1 20,6 18,5   Ζώνη ευρώ 8,7 12,1 9,7 

BE 12,0 14,6 13,4   BE 8,6 8,7 7,2 

DE 19,4 16,9 9,6   DE 10,5 7,8 4,0 

EE 13,8 23,8 12,7   EE 6,4 18,3 6,6 

IE** 7,4 23,7 13,9   IE 4,5 15,1 7,1 

GR 12,9 33,9 31,3   GR 9,4 27,9 23,4 

ES 17,4 36,6 29,2   ES 8,8 26,2 18,7 

FR 15,1 19,2 18,7   FR 9,1 10,5 9,9 

IT 15,9 23,9 22,5   IT 7,3 12,8 11,8 

CY 10,0 27,8 24,3   CY 5,2 16,6 13,1 

LV 19,6 31,3 16,7   LV 8,2 20,4 9,4 

LT 12,3 22,3 10,9   LT 6,4 18,2 7,5 

LU 5,7 15,6 14,2   LU 4,6 6,5 6,2 

MT 10,9 11,3 7,3   MT 7,2 7,1 4,3 

NL 9,8 19,1 16,1   NL 5,4 7,8 5,5 

AT 13,1 14,2 14,0   AT 5,7 6,1 5,8 

PT 10,5 26,0 19,7   PT 8,7 17,4 10,4 

SI 10,5 15,5 12,8   SI 6,5 10,7 7,9 

SK 18,0 17,8 13,8   SK 14,7 14,8 9,0 

FI 16,0 19,4 19,1   FI 8,0 9,4 8,8 
                  
Πηγή: Eurostat και υπολογισμοί εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ. 
Σημείωση: *Το διευρυμένο εργατικό δυναμικό υπολογίζεται ως το ενεργό εργατικό δυναμικό συν τα άτομα που είναι διαθέσιμα αλλά 
δεν αναζητούν εργασία και τα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία για τους υποαπασχολούμενους 
εργαζομένους μερικής απασχόλησης έχουν επεκταθεί προς το παρελθόν με βάση τους ρυθμούς μεταβολής της υπολογισμένης με 
παρεμβολή ετήσιας χρονοσειράς για εργαζομένους μερικής απασχόλησης χωρίς τη θέλησή τους. Τα ανώτατα επίπεδα υπολογίζονται στη 
διάρκεια του διαστήματος από το α΄ τρίμηνο του 2008 έως το δ΄ τρίμηνο του 2016. **Τα στοιχεία για την Ιρλανδία ξεκινούν από το 
γ΄ τρίμηνο του 2006 σύμφωνα με μέσους όρους τεσσάρων τριμήνων σε κυλιόμενη βάση. 

 


