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Abstract

In this paper is examinated the issue of employment in with the implemantion of regional programs
financed by the EU which directly or indirectly
Having this in mind we set up the question for how the implemantion of this kind of programs This is
the issue in which we will try the give an answer in the frame of this paper.
The empirical implemantion will start from the case of the regional program of Eastern Greece and our
ambition is to continue with all the others Greek regional programs
Περίληψη

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ζήτηµα της απασχόλησης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κοινοτικών
περιφερειακών προγραµµάτων τα οποία άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του
προβλήµατος της απασχόλησης και την καταπολέµηση της ανεργίας. Με το δεδοµένο αυτό τίθεται το
ερώτηµα κατά πόσο η εφαρµογή αυτού του είδους των προγραµµάτων (ΠΕΠ) συµβάλει στην
αντιµετώπιση του ζητήµατος της απασχόλησης και της καταπολέµησης της ανεργίας. Αυτό αποτελεί και
το θέµα στο οποίο καλούµαστε να δώσουµε απάντηση στα πλαίσια αυτής της εργασίας. ∆εν θα πρέπει
βέβαια να διαφεύγει της προσοχής µας ότι τα προγράµµατα αυτά δεν παρέχουν οριστικές λύσεις στα
παραπάνω ζητήµατα, δεδοµένου ότι οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας είναι προσωρινές αφού είναι
άµεσα συνυφασµένες µε τη χρονική διάρκεια των εκτελούµενων έργων. Η διερεύνηση του θέµατος
ξεκίνησε από την εµπειρική εφαρµογή στα πλαίσια του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας µε απώτερο σκοπό να
επεκταθεί η γενίκευση των επιπτώσεων στο σύνολο της χώρας.
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1. Εισαγωγή

Στην εργασία αυτή εξετάζεται το ζήτηµα της απασχόλησης σε συνδυασµό µε την εφαρµογή κοινοτικών
προγραµµάτων τα οποία άµεσα ή έµµεσα συµβάλλουν στην θεραπεία αυτού του προβλήµατος. Η
εξεταζόµενη περίοδος είναι αυτή που περικλείεται µεταξύ των ετών 1993 και 1999, η οποία είναι
ουσιαστικά και η περίοδος εφαρµογής των προγραµµάτων του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην
Ελλάδα.
Στην περίοδο 1993-1999 το εργατικό δυναµικό της χώρας αυξάνεται κατά 344.800 άτοµα περίπου ή
ποσοστό 8,4% (Κρητικίδης, 2000), ενώ ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του ανέρχεται στο 1,35%.
Στο χρονικό αυτό διάστηµα οι τάσεις, σε ότι αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες του εργατικού δυναµικού,
οι οποίες παρατηρήθηκαν ήδη από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας συνεχίζονται. Συγκεκριµένα
παρατηρήθηκε µείωση του εργατικού δυναµικού στις ακραίες ηλικιακές κατηγορίες και αύξησή του στις
ενδιάµεσες. Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι εξελίξεις στις κατά φύλο µεταβολές του εργατικού δυναµικού,
καθώς το εργατικό δυναµικό των γυναικών µεταβάλλεται κατά 17,0% έναντι 3,3% του αντίστοιχου των
ανδρών.
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Ταυτόχρονα κατά την ίδια χρονική περίοδο οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 219.600 άτοµα ή
ποσοστό 5,9%. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής τους πλησιάζει την µονάδα (0,96%), ενώ είναι
µικρότερος από τον αντίστοιχο µέσο του εργατικού δυναµικού. Οι µεταβολές της απασχόλησης
ακολουθούν τις µεταβολές του εργατικού δυναµικού, δηλαδή µειώνονται στις ακραίες και αυξάνονται
στις ενδιάµεσες ηλικιακές κατηγορίες, ενώ η αύξηση στις γυναίκες είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την
αυτή των ανδρών.
Όσον αφορά την ανεργία στην Ελλάδα κατά την εξεταζόµενη περίοδο θα πρέπει να τονιστεί ότι
ξεπέρασε τις 523.000 άτοµα (Κρητικίδης, 2000), από τα οποία το 61,4% είναι γυναίκες, έναντι 58,7% το
1993. Το ποσοστό ανεργίας για το σύνολο των ανέργων φθάνει το 11,7%, στους άνδρες είναι 7,6%,
ενώ στις γυναίκες ανέρχεται στο 17,9%.
Οι άνεργοι κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκαν πάνω από 125.000 άτοµα ή ποσοστό 31,4%, ενώ ο
µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής τους είναι 4,7%. Η εν λόγω αύξηση, αντιστοιχεί πάνω από το 1/3 της
µεταβολής του εργατικού δυναµικού.
Την ίδια περίοδο, ο ρυθµός µεταβολής των ανέργων γυναικών µεταβάλλεται κατά 37,6% έναντι 22,7%
του αντίστοιχου των ανδρών. Οι µεταβολές αυτές διαµορφώνουν µια νέα αναλογία ανάµεσα σε άνδρες
και γυναίκες µε τους πρώτους να αποτελούν το 38,6% των συνολικά ανέργων της χώρας και τις
γυναίκες το 61,4%. Η αύξηση των ανέργων γυναικών την εξεταζόµενη χρονική περίοδο αναλογεί στο
70% της συνολικής µεταβολής των ανέργων.
Το ζήτηµα της απασχόλησης και της ανεργίας αποκτά ουσιαστικό περιεχόµενο όταν η ανάλυση
στραφεί σε περιφερειακό επίπεδο, λαµβάνοντας βέβαια υπόψιν ότι οι διαφορές από περιφέρεια σε
περιφέρεια είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.
Ο αριθµός των απασχολουµένων, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αυξήθηκε στις 6 από τις 13
περιφέρειες της χώρας (Κρητικίδης 1998). Οι µεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Θεσσαλία και
στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ σηµαντικές ήταν και οι αυξήσεις στη ∆υτική Ελλάδα και την Αττική.
Στις τέσσερις περιφέρειες στις οποίες παρατηρήθηκαν οι µεγαλύτερες αυξήσεις της απασχόλησης, το
σηµαντικότερο ρόλο έπαιξε ο τριτογενής τοµέας της οικονοµίας. Ωστόσο, στην περίπτωση της
Θεσσαλίας, στην αύξηση της απασχόλησης συνέβαλε κατά ένα µεγάλο ποσοστό και ο πρωτογενής
τοµέας. Σε ότι µας αφορά, στη ∆υτική Ελλάδα όλοι οι τοµείς της οικονοµίας συνετέλεσαν στην αύξηση
της απασχόλησης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η ∆υτική Ελλάδα µαζί µε τη Κεντρική Μακεδονία ήταν οι δύο
περιφέρειες στις οποίες η απασχόληση αυξήθηκε στον δευτερογενή τοµέα.
Η κατανοµή του αριθµού των ανέργων ανά περιφέρεια εξαρτάται από το πληθυσµιακό µέγεθος κάθε
µίας εξ' αυτών. Έτσι, η µεγάλη µάζα των ανέργων (δηλαδή το 44% του συνόλου) βρίσκεται
συγκεντρωµένη στην Αττική. Σηµαντική είναι και η συµµετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στην
συνολική ανεργία, µε ποσοστό που πλησιάζει το 20% του συνόλου των ανέργων της χώρας.
Αλλά και από την άποψη των ποσοστών ανεργίας, που είναι ανεξάρτητα από το πληθυσµιακό µέγεθος
κάθε περιφέρειας, η Αττική κατέχει µία από τις πρώτες θέσεις. Η µόνη περιφέρεια που έχει υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας είναι η ∆υτική Μακεδονία, ενώ το ποσοστό της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας είναι
παραπλήσιο µε αυτό της Αττικής. Άνω ή πλησίον του µέσου εθνικού ποσοστού ανεργίας βρίσκονται
και τα ποσοστά της Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η άνοδος των ποσοστών ανεργίας µεταξύ
1993 και 1999 είναι γενικευµένη: αφορά όλες τις περιφέρειες πλην αυτών του Νοτίου Αιγαίου και της
∆υτικής Ελλάδος.
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∆εδοµένης αυτής της εξέλιξης τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο η εφαρµογή των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) συµβάλει στην αντιµετώπιση του ζητήµατος της απασχόλησης
και της καταπολέµησης της ανεργίας. Αυτό αποτελεί και το θέµα στο οποίο καλούµαστε να δώσουµε
απάντηση στα πλαίσια αυτής της εργασίας. ∆εν θα πρέπει βέβαια να διαφεύγει της προσοχής µας ότι
τα προγράµµατα αυτά δεν παρέχουν οριστικές λύσεις στα παραπάνω ζητήµατα, δεδοµένου ότι οι
δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας είναι προσωρινές, αφού είναι άµεσα συνυφασµένες µε τη χρονική
διάρκεια των εκτελούµενων έργων.
Οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την εφαρµογή των ΠΕΠ είναι ποικίλες, οι περισσότερες όµως
από αυτές εξαρτώνται ή συνδέονται στενά µε την απασχόληση. Στην εργασία αυτή δόθηκε έµφαση
στην εκτίµηση των επιπτώσεων των ΠΕΠ στην απασχόληση για το λόγο ότι η δηµιουργία
απασχόλησης αποτελεί άµεση προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
διερεύνηση του θέµατος ξεκίνησε από την εµπειρική εφαρµογή στα πλαίσια του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας
µε απώτερο σκοπό να επεκταθεί η γενίκευση των επιπτώσεων στο σύνολο της χώρας.
Η εκτίµηση των θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων
αποτελεί έναν από τους δείκτες επιπτώσεων. Η επιλογή αυτού του δείκτη δεν είναι τυχαία, αλλά
βασίζεται στο ότι αυτός είναι ο πιο άµεσα µετρήσιµος, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν
δυσκολίες στον υπολογισµό του. Βέβαια θα πρέπει να τονισθεί ότι το αποτέλεσµα της µέτρησης δεν
είναι και το πλέον ακριβές, κατά συνέπεια τα αποτελέσµατά του πρέπει να ερµηνευθούν κάτω από το
πρίσµα ότι αποτελούν προσέγγιση του ζητούµενου µεγέθους.

2. Μεθοδολογία

Κατ’ αρχάς πρέπει να περιγραφεί η έννοια της θέσης εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αναφέρονται στην
εποχιακή απασχόληση που δηµιουργείται καθόλο το διάστηµα που διαρκεί η κατασκευή των έργων
του προγράµµατος και οι οποίες θα πάψουν να υφίστανται όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα. Κατά
συνέπεια δεν θα πρέπει να συγχέονται µε τις µόνιµες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται συνήθως
µετά το πέρας του προγράµµατος.
Επειδή οι θέσεις αυτές είναι εποχιακές θα πρέπει να εκφρασθούν σε ισοδύναµα ανθρωποέτους,
δηλαδή να µετρούν τον αριθµό των ατόµων πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν ανά έτος, για να
είναι δυνατόν κανείς να έχει µία σαφή και συγκρίσιµη εικόνα των δηµιουργηθέντων θέσεων
απασχόλησης.
Ο υπολογισµός των θέσεων εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο είναι δυνατός µε δύο
τρόπους: τον άµεσο και τον έµµεσο.
Βάσει του πρώτου, για κάθε ένα έργο από τα τηρούµενα από τους εργολάβους στοιχεία, αναζητείται ο
αριθµός των «εργατών»1 οι οποίοι απασχολήθηκαν στο έργο και στη συνέχεια αυτοί µετατρέπονται σε
ισοδύναµα ανθρώπων ανά έτος, ούτως ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση µε άλλα έργα, αλλά και µε
την δηµιουργούµενη µόνιµη απασχόληση.
Ο έµµεσος τρόπος υπολογισµού στηρίζεται στον προϋπολογισµό του κάθε έργου, δηλαδή αφού κάθε
έργο Χ προϋπολογισµού έχει Ψ ποσοστό εργατικών, αν διαιρεθεί το ποσοστό των εργατικών µε τον
τυπικό µέσο ετήσιο µισθό του «εργάτη», τότε θα προκύψει ο αριθµός των ισοδύναµων ετήσιων θέσεων
απασχόλησης που δηµιουργήθηκαν.
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Ο όρος εργάτης χρησιµοποιείται µε την ευρεία έννοια, δηλαδή δεν περιλαµβάνει µόνο τους απλούς εργάτες,
αλλά και τους τεχνικούς, τους τεχνίτες, τους χειριστές και γενικά όλο το εργατικό προσωπικό που εµπλέκεται
στην υλοποίηση ενός έργου.
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Επειδή ο πρώτος τρόπος αφενός είναι αρκετά χρονοβόρος, λόγω του µεγάλου αριθµού έργων και
αφετέρου οι εργολάβοι δεν παραχωρούν ακριβή στοιχεία φοβούµενοι τον ανταγωνισµό, προτιµήθηκε
να χρησιµοποιηθεί ο έµµεσος τρόπος υπολογισµού των θέσεων εργασίας, ο οποίος και πιο απλός
αλλά είναι και πιο ακριβής είναι.

3. Υπόθεση Εργασίας

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια υπολογισµού των δεικτών θα πρέπει να τονισθεί ότι ο
υπολογισµός του εργατικού κόστους, παρότι φαίνεται µια σχετικά εύκολη διαδικασία, στην
πραγµατικότητα προσκρούει σε εµπόδια τα οποία τον καθιστούν δύσκολο, αφού το εργατικό κόστος
επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες σε κάθε έργο ξεχωριστά.
Για να καταστεί δυνατή η εκτίµηση των εποχικών θέσεων εργασίας που δηµιουργήθηκαν µέχρι σήµερα
θα πρέπει να τεθεί κάποια υπόθεση εργασίας η οποία να αφορά στις διαφοροποιήσεις του εργατικού
κόστους από κατηγορία σε κατηγορία έργου. Η υπόθεση εργασίας που τέθηκε είναι ότι όλες οι
παραπάνω διαφοροποιήσεις σύµφωνα µε το νόµο των µεγάλων αριθµών εξουδετερώνονται καθότι οι
υπολογισµοί γίνονται ταυτόχρονα για πολλά έργα συναφούς φυσικού αντικειµένου και κατά συνέπεια
ο µέσος όρος που προκύπτει εκφράζει και το πραγµατικό κόστος εργασίας αφού οι θετικές ή αρνητικές
αποκλίσεις αλληλοαναιρούνται.

4. Εκτίµηση του ∆είκτη ∆ηµιουργίας Απασχόλησης
4.1 Καθορισµός των Οµάδων Έργων
Λόγω του µεγάλου αριθµού των έργων ήταν αδύνατο να γίνει υπολογισµός του εργατικού κόστους για
το καθένα από αυτά, κατά συνέπεια έπρεπε τα έργα να οµαδοποιηθούν. Ένας τρόπος οµαδοποίησης
ήταν ήδη δεδοµένος από το ίδιο το πρόγραµµα και αφορούσε την Κατηγορία Τεχνικού ∆ελτίου του
Έργου (ΚΤ∆Ε). ∆ιαπιστώθηκε όµως ότι µέσα σ’ αυτές τις κατηγορίες υπήρχαν αρκετά έργα τα οποία
διαφοροποιούνταν σηµαντικά ως προς το εργατικό κόστος, και άρα έπρεπε να εξευρεθεί µία άλλη
οµαδοποίηση. Αυτή η οποία επιλέχθηκε στηρίχθηκε µεν στη λογική της ΚΤ∆Ε, αλλά σε αρκετές
περιπτώσεις η µία ΚΤ∆Ε κατατµήθηκε σε περισσότερες ώστε να υπάρχει περισσότερη οµοιογένεια
µεταξύ των έργων. Βέβαια για να µην δηµιουργείται σύγχυση στον αναγνώστη από τις νέες
οµαδοποιήσεις διατηρήθηκε η ίδια αρίθµηση µε εκείνη των ΚΤ∆Ε µε µόνη διαφορά ότι από διψήφια
που ήταν έγινε τριψήφια ώστε να µπορέσουν να περιληφθούν και οι δηµιουργηθέντες υποκατηγορίες.
Έτσι το πρώτο ή τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού της οµάδας έργου αναφέρονται στις ήδη
υπάρχουσες κατηγορίες, ενώ τα υπόλοιπα στις νέες υποκατηγορίες. Οι «νέες» οµάδες έργων µαζί µε
τον αντίστοιχο φυσικό τους δείκτη παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Τυποποιηµένη Ταξινόµηση των Έργων σε Οµάδες
Αρ.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
Ο.Ε.
11 Μεγάλη Οδοποιία εκτός
Μήκος βελτιώσεων σε µεγάλους οδικούς άξονες εκτός πόλεων
πόλεων, Παρακάµψεις
(χλµ)
12 Γέφυρες
Μήκος γεφυρών (µ.)
13 Μικρή Οδοποιία εκτός πόλεων Μήκος βελτιώσεων σε οδικούς άξονες εκτός πόλεων (χλµ)
14 Αγροτική Οδοποιία
Μήκος αγροτικής οδοποιίας (χλµ)
20 ∆ηµοτική - Κοινοτική
Μήκος βελτιώσεων σε Κοινοτικούς-∆ηµοτικούς οδικούς άξονες
Οδοποιία
(χλµ)
30 Οργάνωση Χώρων ∆ιάθεσης και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
41 Γυµνάσια - Λύκεια - ΤΕΛ
Αριθµός αιθουσών
42 Κτίρια Πανεπιστηµίου - ΤΕΙ Αριθµός αιθουσών / Επιφάνεια αιθουσών
43 Ανακαίνιση κτιρίων
Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
51 Κατασκευή Νοσοκοµείων
Αριθµός κλινών / Επιφάνεια κτιρίων (µ2) / Εξοπλισµός
62 Πνευµατικά - Πολιτιστικά
Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
κέντρα
71 Ύδρευση Κοινοτήτων Μήκος δικτύου ύδρευσης (µ) / Χωρητικότητα δεξαµενών (µ3)
∆ιυλιστήρια
72 Εξωτερικό ∆ίκτυο Ύδρευσης Μήκος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (µ)
73 Αντικατάσταση Εσωτερικού Μήκος δικτύου ύδρευσης (µ)
∆ικτύου Ύδρευσης
91 Αποχέτευση
Μήκος δικτύου αποχέτευσης (µ)
92 Αποχέτευση - Βιολογικός
Μήκος δικτύου αποχέτευσης (µ) / Αριθµός µονάδων / Όγκος
Καθαρισµός
επεξερ. υγρών αποβλήτων (µ3/d)
93 Βιολογικός Καθαρισµός
Αριθµός µονάδων / Όγκος επεξερ. υγρών αποβλήτων (µ3/d)
120 Αρδευτικά
Εκσυγχρονισµοί βελτιώσεις αρδεύσεων (στρ)
170 Παιδικοί Σταθµοί
Αριθµός παιδικών σταθµών / Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
180 Μουσεία
Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
191 ∆ιάφορα Κτίρια
Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
192 Βελτίωση Εγκαταστάσεων
Αριθµός έργων βελτίωσης τουριστικών εγκαταστάσεων
Χιονοδροµικών Κέντρων
201 Λιµάνια
Μήκος µόλων - κυµατοθραυστών - κρηπιδωµάτων (µ) / Αριθµός
λιµανιών
202 Μαρίνες
Αριθµός µαρίνων / Αριθµός θέσεων ελλιµενισµού
203 Μικρά Καταφύγια Σκαφών - Αριθµός καταφυγίων / Αριθµός σκαφών
Αλιευτικά Καταφύγια
211 Βελτιώσεις Υποδοµών Αριθµός έργων προστασίας και υποδοµών σε λιµνοθάλασσες
Εγκαταστάσεων
Λιµνοθαλασσών
220 Μεγάλα Φράγµατα
Αποταµίευση νερού (µ3)
241 Βασικές Ισοπεδώσεις Βασικές ισοπεδώσεις - Συστηµατοποιήσεις εδαφών (στρ) /
Συστηµατοποιήσεις Εδαφών Αντιπληµµυρική προστασία (στρ)
242 Ολοκλήρωση αναδασµού
Ολοκλήρωση αναδασµού (στρ)
Πίνακας 1 (συνέχεια)
250 Αναπλάσεις - Αναδείξεις
Αρχαιολογικών Χώρων

Αριθµός έργων Αναπλάσεων - Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων
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260
280
500
501
502
601
602
603
604
605

Αποκαταστάσεις Μνηµείων
Αριθµός έργων Αποκατάστασης Μνηµείων
Αξιοποιήσεις - Αναπλάσεις - ∆ιαµορφώσεις Περιοχών
Ακατανέµητα
Απροσδιόριστα
Εφαρµογή
Αγροτικός εξηλεκτρισµός
Αριθµός ηλεκτροδοτούµενων γεωργικών εκµεταλλεύσεων
Ήπιες µορφές ενέργειας
θερµοκηπιακές καλλιέργειες (στρ)
Αγροτουρισµός
Αριθµός σχεδίων - κλινών - δωµατίων
Μετεγκαταστάσεις
Αριθµός µονάδων / Επιφάνεια κτιρίων (µ2)
∆ασικά
Προστασία δασών - Αναδασώσεις - Βελτιώσεις
υποβαθµισµένων δασών (στρ) / ∆ασική Οδοποιία (χλµ)
700 Κατάρτιση
Αριθµός σεµιναρίων - ατόµων
Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων εκθέσεων συµβούλου αξιολόγησης του ΠΕΠ ∆υτικής
Ελλάδας
4.2 Εκτίµηση του Εργατικού Κόστους
Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες έγινε προσπάθεια εκτίµησης του ποσοστού
του εργατικού κόστους στις διάφορες κατηγορίες έργων. Η εκτίµηση αυτή στηρίχθηκε στην αναζήτηση
και διασταύρωση πραγµατικών στοιχείων εργατικού κόστους από τους αναδόχους των συγκεκριµένων
έργων ή προγενέστερων έργων ίδιας κατηγορίας, από τους επιβλέποντες µηχανικούς των έργων,
καθώς και από µηχανικούς των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµων και Κοινοτήτων.
Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων παρατίθενται στον πίνακα 2 που ακολουθεί.
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Πίνακας 2: Εκτίµηση Ποσοστού Εργατικού Κόστους Κατά Οµάδα Έργου
Αρ.
Ο.Ε.
11
12
13
14
20
30
41
42
43
51
62
71
72
73
91
92
93
120
170
180
191
192
201
202
203
211
220
241
242
250
260
280
500
501
502
601
602
603
604
605
700

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΩΝ
Μεγάλη Οδοποιία εκτός πόλεων, Παρακάµψεις
Γέφυρες
Μικρή Οδοποιία εκτός πόλεων
Αγροτική Οδοποιία
∆ηµοτική-Κοινοτική Οδοποιία
Οργάνωση Χώρων ∆ιάθεσης & ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
Γυµνάσια-Λύκεια-ΤΕΛ
Κτίρια Πανεπιστηµίου-ΤΕΙ
Ανακαίνιση κτιρίων
Κατασκευή Νοσοκοµείων
Πνευµατικά-Πολιτιστικά κέντρα
Ύδρευση Κοινοτήτων-∆ιυλιστήρια
Εξωτερικό ∆ίκτυο Ύδρευσης
Αντικατάσταση Εσωτερικού ∆ικτύου Ύδρευσης
Αποχέτευση
Αποχέτευση-Βιολογικός Καθαρισµός
Βιολογικός Καθαρισµός
Αρδευτικά
Παιδικοί Σταθµοί
Μουσεία
∆ιάφορα Κτίρια
Βελτίωση Εγκαταστάσεων Χιονοδροµικών Κέντρων
Λιµάνια
Μαρίνες
Μικρά Καταφύγια Σκαφών-Αλιευτικά Καταφύγια
Βελτιώσεις Υποδοµών-Εγκαταστάσεων Λιµνοθαλασσών
Μεγάλα Φράγµατα
Βασικές Ισοπεδώσεις-Συστηµατοποιήσεις Εδαφών
Ολοκλήρωση αναδασµού
Αναπλάσεις-Αναδείξεις Αρχαιολογικών Χώρων
Αποκαταστάσεις Μνηµείων
Αξιοποιήσεις-Αναπλάσεις-∆ιαµορφώσεις Περιοχών
Ακατανέµητα
Απροσδιόριστα
Εφαρµογή
Αγροτικός εξηλεκτρισµός
Ήπιες µορφές ενέργειας
Αγροτουρισµός
Μετεγκαταστάσεις
∆ασικά
Κατάρτιση

% ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
17
35
30
25
30
15
30
30
45
30
30
30
20
30
25
30
30
20
30
32
30
15
20
20
20
30
20
4
30
70
60
50
Αδυναµία υπολογισµού
Ειδικός υπολογισµός
Ειδικός υπολογισµός
25
10
40
25
30
29

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων
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4.3 Εκτίµηση των Θέσεων Εργασίας
Για τον υπολογισµό των θέσεων εργασίας είναι απαραίτητη η γνώση του τυπικού ηµεροµισθίου του
«εργάτη». Το τυπικό ηµεροµίσθιο, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών,
υπολογίσθηκε ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των ηµεροµισθίων όλων των εµπλεκοµένων στα έργα
(Εργάτες, Βοηθοί Τεχνιτών, Τεχνίτες και Μηχανικοί). Σαν βάση υπολογισµού των ηµεροµισθίων
λήφθηκαν, τόσο αυτά που καθορίζονται από το ΙΚΑ όσο και τα πραγµατικά. Επειδή τα έργα για τα
οποία έγινε ο υπολογισµός υλοποιούνται από το 1994 µέχρι και σήµερα το τυπικό ηµεροµίσθιο
υπολογίσθηκε σαν ο µέσος όρος των ετών και ανέρχεται στις 20.000 δρχ για όλα τα τεχνικά έργα, στις
50.000 δρχ για τα έργα επαγγελµατικής κατάρτισης και στις 17.500 δρχ για τους µελετητές. Το
ισοδύναµο ετήσιας απασχόλησης ισούται µε 8 ώρες εργασίας την ηµέρα, επί 23 µέρες το µήνα, για 12
µήνες.
Οι υπολογισµοί που αφορούν ειδικά τα έργα κατάρτισης τόσο αναφορικά µε το εργατικό κόστος όσο
και µε το τυπικό ηµεροµίσθιο βασίσθηκαν µόνο επί πραγµατικών δεδοµένων.
Κατά συνέπεια η εκτιµήτρια συνάρτηση των θέσεων εργασίας κατά τη κατασκευαστική περίοδο δίνεται
από τον ακόλουθο τύπο:
Lt= (C * Lp) / (Wt * D * M)
Όπου:
Lt :
C :
Lp :
Wt :
D :
M :

Θέσεις Εργασίας κατά τη κατασκευαστική περίοδο
Προϋπολογισµός Έργου
Ποσοστό Εργατικού Κόστους
Τυπικό Ηµεροµίσθιο
Ηµέρες Εργασίας
Μήνες Εργασίας

5. Αποτελέσµατα

Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σύµφωνα µε την εκτιµήτρια συνάρτηση αφορούν τις οµάδες
οµοειδών έργων. Επειδή όµως αυτού του είδους τα προγράµµατα όταν σχεδιάζονται θέτουν και
στόχους τόσο στρατηγικούς όσο και επιχειρησιακούς θα ήταν ενδιαφέρον τα αποτελέσµατα να
αναφέρονται και σε αυτούς. Κατά συνέπεια σε ότι ακολουθεί γίνεται παρουσίαση των αποτελεσµάτων
σε τρία επίπεδα, εκείνο των στρατηγικών στόχων, των επιχειρησιακών στόχων και τέλος των οµάδων
έργων.
Οι συνολικές θέσεις εργασίας που αναµενόταν να δηµιουργήσει το πρόγραµµα ανέρχονταν σε 4.6042,
νούµερο το οποίο δεν είναι ευκαταφρόνητο.
5.1 Αποτελέσµατα σε Επίπεδο Στρατηγικών Στόχων
Γράφηµα 1: ∆είκτης ∆ηµιουργίας Απασχόλησης
σε Επίπεδο Στρατηγικού Στόχου

2

Το νούµερο αυτό φαίνεται να είναι υπερβολικά µεγάλο συγκρινόµενο µε τον αριθµό τον ανέργων της
Περιφέρειας, (24.361) γιατί αφορά τον αθροιστικό αριθµό των θέσεων εργασίας και για τα έξι χρόνια µαζί.
Αυτό σηµαίνει ότι τα άτοµα του δεύτερου, τρίτου ή έκτου έτους είναι διαφορετικά άρα επιπρόσθετα, ενώ στην
πραγµατικότητα µπορεί να είναι τα ίδια που συνεχίζουν να εργάζονται στο ίδιο έργο.
8
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Γράφηµα 1: ∆είκτης ∆ηµιουργίας Απασχόλησης σε Επίπεδο Στρατηγικού Στόχου

Ο στρατηγικός στόχος ο οποίος αναµένεται να δηµιουργήσει τη µεγαλύτερη απασχόληση (41,0%) είναι
αυτός της «Βελτίωσης της ποιότητας ζωής µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος»,
ακολουθούµενος από τους στόχους «Ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο»
(18,8%) και εκείνον της «Ανάδειξης της ∆υτικής Ελλάδας σε πύλη διασύνδεσης µε τη ∆υτική Ευρώπη»
(14,5%). Όλοι οι υπόλοιποι στόχοι αναµένεται να δηµιουργήσουν µικρότερη απασχόληση κυµαινόµενη
στα όρια του 1-10%.
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Γράφηµα 2: ∆είκτης ∆ηµιουργίας Απασχόλησης
σε Επίπεδο Επιχειρησιακού Στόχου
5.2 Συµπεράσµατα σε Επίπεδο Επιχειρησιακών Στόχων
Οι επιχειρησιακοί στόχοι οι οποίοι είναι εκ φύσεως γενεσιουργοί µεγάλου αριθµού θέσεων εργασίας
αφορούν τις:
• συγκοινωνιακές υποδοµές πάσης φύσεως,
• υποδοµές υγείας-πρόνοιας,
• τουριστικές-πολιτιστικές υποδοµές,
• υποδοµές υποστήριξης της τοπικής οικονοµίας.
Πρόκειται δηλαδή κατά κύριο λόγο για έργα υποδοµών τα οποία θα δηµιουργήσουν τις πρόσκαιρες
θέσεις εργασίας.
5.3 Συµπεράσµατα σε Επίπεδο Οµάδων Έργου
Οι οµάδες έργων µε την ικανότητα να δηµιουργήσουν µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας είναι οι
ακόλουθες:
• Μικρή οδοποιία εκτός πόλεων,
• Νοσοκοµεία,
• Γυµνάσια - Λύκεια - ΤΕΛ,
• Ύδρευση Κοινοτήτων-∆ιυλιστήρια
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Η εξειδίκευση αυτή µας επιτρέπει να εντοπίσουµε ποιες κατηγορίες έργων υποδοµής είναι αυτές οι
οποίες θα δηµιουργήσουν πολλές εποχιακές θέσεις εργασίας.
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Γράφηµα 3: ∆είκτης ∆ηµιουργίας Απασχόλησης σε Επίπεδο Οµάδας Έργου

6. Συµπεράσµατα

Από την προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε σαφώς ότι µία από τις βασικές επιπτώσεις των
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραµµάτων στην οικονοµία της περιοχής
εφαρµογής τους ήταν αυτή της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, συµβάλλοντας έτσι εν µέρει και στην
αντιµετώπιση του ζητήµατος της απασχόλησης και της καταπολέµησης της ανεργίας. ∆εν θα πρέπει
βέβαια να διαφεύγει της προσοχής µας ότι τα προγράµµατα αυτά δεν παρέχουν οριστικές λύσεις στα
παραπάνω ζητήµατα, δεδοµένου ότι οι δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας είναι προσωρινές αφού είναι
άµεσα συνυφασµένες µε τη χρονική διάρκεια των εκτελούµενων έργων.
Η διερεύνηση του θέµατος ξεκίνησε από την εµπειρική εφαρµογή της µεθόδου στα πλαίσια του ΠΕΠ
∆υτικής Ελλάδας. Η ανάλυση η οποία έγινε αφορούσε αρχικά, τόσο το επίπεδο των στρατηγικών όσο
και των επιχειρησιακών στόχων και βοήθησε στο να εντοπισθούν αφενός οι στόχοι οι οποίοι
«γεννούν» απασχόληση, εντούτοις η προσέγγιση αυτή δεν επέτρεπε να γίνουν λεπτοµερειακά σχόλια
για το ποιο ή ποια είναι εκείνα τα συγκεκριµένα έργα που ευθύνονται για αυτή την εξέλιξη, για το λόγο
αυτό έγινε προσφυγή και στην ανάλυση σε επίπεδο οµάδων οµοειδών έργων.
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Ειδικότερα προέκυψε ότι η δηµιουργία πρόσκαιρης απασχόλησης από το πρόγραµµα ήταν σηµαντική
και προερχόταν κυρίως από τα έργα υποδοµών, των οποίων όµως η θετική αυτή επίπτωση σταµατάει
µε την ολοκλήρωσή τους.
Με όλες τις προηγούµενες επιφυλάξεις η παρουσιασθείσα µέθοδος εκτίµησης των δηµιουργούµενων
θέσεων εργασίας µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο προγραµµατικό εργαλείο από τους τοπικούς
φορείς ή την κυβέρνηση για την εν µέρει αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας.
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