
 
Οι πολυδιάστατες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης
στην απασχόληση και την ΕΕ
 

Μάθετε πώς η ΕΕ επωφελείται από την παγκοσμιοποίηση και τι κάνει για να τιθασεύσει
τις αρνητικές της συνέπειες στην απασχόληση.
 
Η παγκοσμιοποίηση συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, μπορεί όμως
ταυτόχρονα να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας. Η ΕΕ μεριμνά για την
τιθάσευση των αρνητικών επιπτώσεων και την αξιοποίηση των οφελών της
παγκοσμιοποίησης, καθώς και για την οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης,
βοηθώντας τους απολυμένους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmiopoiisi/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/pagkosmiopoiisi/20170505STO73507
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia/20170616STO77648


Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ευκαιρίες
απασχόλησης στην Ευρώπη 
Ο αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, αμέσως ή εμμέσως, από τις εξαγωγές
της ΕΕ προς τρίτες χώρες βρίσκεται υπό συνεχή αύξηση: από 21,7 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας το 2000 σε 36 εκατομμύρια το 2017. Κάθε δισεκατομμύριο ευρώ εξαγωγών
στηρίζει, κατά μέσο όρο, 13.000 θέσεις εργασίας.
 
Οι ευκαιρίες απασχόλησης δεν περιορίζονται στις εξάγουσες εταιρίες αλλά
επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που τους προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες. Στην
Ελλάδα, για παράδειγμα, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός της ΕΕ υποστηρίζουν 427.000
θέσεις εργασίας.
 
Χάρη στην ενιαία αγορά της ΕΕ, 29.000 επιπλέον Έλληνες κατέχουν θέσεις εργασίας
που συνδέονται με τις εξαγωγές άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς τρίτες χώρες.
Συνολικά, το 11% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα εξαρτώνται από τις ευρωπαϊκές
εξαγωγές.
 
Ανακαλύψτε τα αντίστοιχα στοιχεία για την Κύπρο. 
 
Το ποσοστό εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης σε θέσεις απασχόλησης που συνδέονται
με τις εξαγωγές βρίσκεται σε αύξηση, με τις τελευταίες να αμείβονται κατά μέσο όρο
12% καλύτερα από τις αντίστοιχες που δεν συνδέονται.
 
Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης
στην απασχόληση 
Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων,
που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια θέσεων εργασίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων και
την ανάπτυξη εξωχώριων δραστηριοτήτων.
 
Οι πιο ευάλωτοι τομείς της ΕΕ χαρακτηρίζονται από ένα αυξημένο ποσοστό θέσεων
εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης: η κλωστοϋφαντουργία, τα είδη ένδυσης, τα είδη
υπόδησης και τα δερμάτινη είδη, τα βασικά μέταλλα και τα μεταποιημένα μεταλλικά
προϊόντα και οι μεταποιητικές βιομηχανίες.
 
Ο μεταποιητικός κλάδος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στην μετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων εξαιτίας του ανταγωνισμού από τις χαμηλόμισθες χώρες.
 
Η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη μετατόπισης της παραγωγής κρίσιμων
κλάδων και προϊόντων, όπως είναι τα φάρμακα, στην Ευρώπη.
 
Οι τάσεις αλλάζουν και πλέον διαπιστώνεται ότι η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων
αυξήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ μειώθηκε στη Δυτική Ευρώπη. Οι χώρες
προορισμού βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και στην Ασία.

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

2 I 4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#greece
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/trade-and-jobs/#cyprus
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6567_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603269/EPRS_BRI(2017)603269_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653626/EXPO_STU(2021)653626_EN.pdf


Παρότι οι συνολικές συνέπειες της απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου είναι
θετικές, ορισμένοι τομείς έχουν πληγεί σοβαρά και η απαιτούμενη διάρκεια της
περιόδου προσαρμογής για την μετεγκατάσταση εργαζομένων σε άλλους τομείς μπορεί
να υπονομεύσουν τα αρχικά οφέλη.
 

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην
Παγκοσµιοποίηση (ΕΤΠ) 
Το 2006, η ΕΕ ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την
τιθάσευση των αρνητικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και τη μείωση της
ανεργίας. Στόχος του είναι η παροχή στήριξης σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας
τους εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω, μεταξύ
άλλων, της παγκοσμιοποίησης.
 
Το ταμείο αυτό μπορεί να συγχρηματοδοτεί σχέδια παροχής βοήθειας σε εργαζομένους
που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους
επιχείρηση.
 
Το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως βοήθεια για αναζήτηση εργασίας,
συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, επαγγελματική
κατάρτιση και επανακατάρτιση, υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης,
επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης.
 
Το 2009, το πεδίο εφαρμογής του ταμείου διευρύνθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους
εργαζόμενους που απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.
 
Τον Απρίλιο του 2001, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να επικαιροποιήσουν τους
κανόνες, ώστε το ταμείο να παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε περισσότερους
Ευρωπαίους εργαζομένους.
 

Ταμείο Παγκοσμιοποίησης: περισσότερη βοήθεια μετά την απόλυση
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/may/tradoc_155512.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190612STO54312/pos-katapolema-i-ee-ti-ftocheia-kai-tin-anergia
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20190612STO54312/pos-katapolema-i-ee-ti-ftocheia-kai-tin-anergia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210422IPR02618/prasino-fos-gia-to-veltiomeno-europaiko-tameio-prosarmogis-stin-pagkosmiopoiisi
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210422IPR02618/prasino-fos-gia-to-veltiomeno-europaiko-tameio-prosarmogis-stin-pagkosmiopoiisi


•

•
•
•

Το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται:
 
1) στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 200 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία
(περιλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων).
 
2) στις περιπτώσεις απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο
κλάδο σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές.
 
3) στις περιπτώσεις που οι πολίτες υποβάλουν αίτηση για εφάπαξ επένδυση ύψους
22.000 ευρώ για να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση ή για την εξαγορά μιας επιχείρησης
από τους εργαζομένους της.
 
Θεσπίζονται επίσης ειδικά μέτρα ενίσχυσης, όπως το επίδομα παιδικής μέριμνας που θα
δίνεται σε όσους φροντίζουν παιδιά όταν συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης ή αναζητούν εργασία.
 
Από το 2017, το ΕΤΠ διέθεσε 640 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή υποστήριξης σε
150.000 απολυμένους εργαζομένους. Για παράδειγμα, το ταμείο έχει διαθέσει 3,35
εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει πρώην υπαλλήλους τηλεφωνικών κέντρων στην
Ιταλία, 6,4 εκατομμύρια ευρώ για απολυμένους υπαλλήλους σούπερ-μάρκετ στην
Ελλάδα, και 2,6 εκατομμύρια ευρώ για 821 πρώην εργαζομένους της Nokia στη Φιλανδία.
 
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παγκοσμιοποίηση και την ΕΕ:
 

Παγκοσμιοποίηση: Πώς η εμπορική πολιτική της ΕΕ προωθεί τα ανθρώπινα
δικαιώματα 
Η θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο με αριθμούς (γράφημα) 
Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης: η εμπορική πολιτική της ΕΕ 
Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης για την Ευρώπη
 

Μάθετε περισσότερα
Πως σκοπεύει η ΕΕ να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του διεθνούς εμπορίου
Ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση της ΕΕ
Πώς η ΕΕ βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2446
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20181211STO21522/to-ek-dieurunei-tis-armodiotites-tou-europaikou-tameiou-metavasis
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20171110IPR87819/italy-EU3-35-million-to-help-1-610-former-call-centre-workers-find-new-jobs
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20160523IPR28546/europaike-boetheia-6-4-ekat-euro-se-557-apolumenous-apo-souper-market-sten-ellada
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20160523IPR28546/europaike-boetheia-6-4-ekat-euro-se-557-apolumenous-apo-souper-market-sten-ellada
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170508IPR73758/eu-job-search-aid-EU2-6-million-for-821-former-nokia-workers-in-finland
http://www.europarl.europa.eu//news/el/headlines/priorities/pagkosmiopoiisi
http://www.europarl.europa.eu//news/el/headlines/priorities/koinonia
http://www.europarl.europa.eu//news/el/headlines/society/20190506STO44344/pos-i-ee-veltionei-ta-dikaiomata-kai-tis-sunthikes-ergasias-ton-ergazomenon

