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Γ. Βξνύηζεο: «Σν ζεηηθό ηζνδύγην ζηελ ΔΡΓΑΝΗ επηβεβαηώλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ άκεζωλ κέηξωλ πνπ πήξακε παξά ηηο ηζρπξέο 

πηέζεηο πνπ δέρεηαη ε αγνξά εξγαζίαο ιόγω ηεο παλδεκίαο. Σν 2021 ζα 

θεξδίζνπκε ην ρακέλν έδαθνο» 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ΕΡΓΑΝΗ γηα ηνλ κήλα Απξίιην 

2020 επηβεβαηώλνπλ ηηο αλακελόκελεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

κεηά ηελ εθδήισζε ηεο πξσηνθαλνύο θαη παγθόζκηνπ ραξαθηήξα παλδεκίαο ηνπ 

Κνξσλντνύ COVID-19 πνπ δνθηκάδεη θαη ηε ρώξα καο. 

Είλαη πηα εκθαλέο όηη ε έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19, θαηά ηνπο κήλεο 

Μάξηην θαη Απξίιην, επεξέαζε δπζκελώο ην ηζνδύγην ξνώλ κηζζσηήο απαζρόιεζεο 

αθπξώλνληαο νπνηεζδήπνηε πξνζιήςεηο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

θαη ηδίσο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επνρηθέο πξνζιήςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εζηίαζεο θαη 

ηνπ ηνπξηζκνύ. 

Η πινπνίεζε απνηειεζκαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ ηεο θπβέξλεζεο θαηέζηεζε ηελ 

ρώξα καο σο πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο ηεο παλδεκίαο, ζέηνληαο 

ηαπηόρξνλα σο πξνηεξαηόηεηα ηελ δεκόζηα πγεία θαη ηελ δηαθύιαμε ζέζεσλ 

εξγαζίαο.      

Εηδηθόηεξα, γηα ηνλ κήλα Απξίιην 2020 ην ηζνδύγην ξνώλ κηζζσηήο απαζρόιεζεο, 

παξνπζίαζε ζεηηθό πξόζεκν κόλν θαηά 7.205 ζέζεηο εξγαζίαο (ρ.Ι), 

απνηέιεζκα πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αθύξσζε ησλ αλακελόκελσλ 

πνιιώλ πξνζιήςεσλ ηεο πεξηόδνπ απηήο ζηελ εζηίαζε θαη ηνλ ηνπξηζκό θαη όρη ζε 

απνιύζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα ηνλ θεηηλό Απξίιην ήηαλ ζεκαληηθά ρακειόηεξεο από 

πέξπζη. Δλδεηθηηθά, νη απνιύζεηο γηα ηνλ κήλα Απξίιην 2020 αλήιζαλ ζηηο 

23.125, κεηωκέλεο θαηά 69.879, έλαληη ηνπ Απξηιίνπ 2019 πνπ είραλ 

αλέιζεη ζηηο 93.004. 

Σα γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά θαη ε άκεζε παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο 

αιιά θαη ζπλνιηθά ηεο θπβέξλεζεο, νδήγεζαλ ζηελ πινπνίεζε δέζκεο κέηξσλ πνπ 

έθεξαλ απνηειέζκαηα αλαθνπθίδνληαο εξγαδόκελνπο θαη επηρεηξήζεηο ελώ 

παξάιιεια δεκηνπξγήζεθε έλα δίρηπ πξνζηαζίαο πνπ αλέθνςε άκεζα ηηο ηζρπξέο 

αξλεηηθέο ηάζεηο απνιύζεωλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.   

Επηπιένλ, ζύκθσλα κε ηα ζεκεξηλά ζηνηρεία ηεο ΕΛΣΑΣ ε απνθιηκάθσζε ηεο 

αλεξγίαο από ηνλ Ινύιην ηνπ 2019 ζπλερίδεη λα δηαηεξεί ηελ δπλακηθή ηάζε πνπ 

είρε απνθηήζεη θαζώο ε αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο ζπλερίδεηαη θαη ζηα απνηειέζκαηα 

ηεο ΕΛΣΑΣ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2020 όπνπ ην γεληθό πνζνζηό αλεξγίαο 

παξνπζίαζε πεξαηηέξσ κείσζε. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηό αλεξγίαο αλήιζε ζην 



 
 

16,1% έλαληη 18,4% ηνπ Φεβξνπάξην 2019, κείωζε ―2,3% (ρ. ΙΙ). Ο 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ, γηα ηνλ κήλα Φεβξνπάξην 2020, 

παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 0,4% θαη αλήιζε ζηα 3.888.595 άηνκα, έλαληη 

3.874.144 ην 2019. 

Σν κεηαξξπζκηζηηθό πιαίζην πνπ ζέζακε από ηνλ Ινύιην ηνπ 2019 έθεξαλ εκθαλή 

απνηειέζκαηα ηα νπνία απνηππώζεθαλ ζηελ ζπλερή απνθιηκάθσζε ηνπ πνζνζηνύ 

αλεξγίαο. 

Δπζηπρώο, ε δπλακηθή ηάζε αλάζρεζεο ηεο αλεξγίαο πνπ μεθίλεζε ηνλ Ινύιην ηνπ 

2019 αλακέλεηαη λα δηαθνπεί εμαηηίαο ησλ εμειίμεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ 

παλδεκία ηνπ COVID-19. Σν ηίκεκα ελάληηα ζηελ κάρε ηνπ θνξσλντνύ, 

αλαπόθεπθηα, επηβαξύλεη ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Οιόθιεξε ε Επξώπε άξα θαη ε ρώξα καο δέρεηαη ηζρπξά πιήγκαηα ζηελ νηθνλνκία 

θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Παξόια απηά, ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη ε θπβέξλεζε 

ζπλνιηθά κε ζρέδην, ππεπζπλόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα πινπνηεί 

ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο θαη άκεζα κέηξα ζηήξημεο νιόθιεξνπ ηνπ 

παξαγσγηθνύ ηζηνύ ηεο ρώξαο ώζηε λα δηαηεξεζνύλ δσληαλέο νη ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη νη επηρεηξήζεηο. Οη ειπίδεο θαη νη πξνζδνθίεο καο παξακέλνπλ ζεηηθέο θαζώο νη 

βαζηέο πιεγέο θαη νη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζα είλαη 

πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα θαη ην 2021 ζα θεξδίζνπκε ην ρακέλν έδαθνο. 
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*Επισσνάπτονται η Έκθεση Φεβροσαρίοσ 2020 της ΕΛΣΤΑΤ 

& το Τεύτος “ΕΡΓΑΝΗ” Απριλίοσ 2020 


