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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Α πό τότε που απολύθηκε τον Μάρτιο, η 
Sinead Simpkins που εργαζόταν σε δικηγο-
ρικό γραφείο έχει υποβάλει 600 αιτήσεις 
για δουλειά.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και πολύ 
αρνητική για την αυτοεκτίµησή µου. Αισθάνοµαι 
συχνά κατάθλιψη γιατί, αν και θέλω να δουλέψω, 
είναι σχεδόν αδύνατο να βρω δουλειά. ∆εν υπάρ-
χουν δουλειές. Θέλω να κερδίσω τα προς το ζην 
και πλέον δεν µπορώ», ανέφερε στο ABC news η 
Simpkins.

Τα κακά νέα για όσους αναζητούν εργασία είναι 
ότι ο αριθµός των ατόµων που θα αντιµετωπίσουν 
καταστάσεις παρόµοιες µε αυτές που αντιµετωπίζει 
η κα Simpkins θα αυξηθεί.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας κατά την έναρξη της 
πανδηµίας του κορανοϊού συνδέθηκε µε το ανα-
γκαστικό κλείσιµο επιχειρήσεων, ένα µέτρο που 
ήταν απαραίτητο για τον περιορισµό της εξάπλω-
σης του ιού.

Εστιατόρια, γυµναστήρια και θέατρα αναγκάστη-
καν να κλείσουν. Οι αεροπορικές εταιρείες και ο 
τοµέας των ταξιδιών ουσιαστικά σταµάτησε λόγω 
του κλεισίµατος των διεθνών και εσωτερικών συ-
νόρων.

Τώρα οι απολύσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την 
ευρύτερη οικονοµία. Σε τοµείς όπως το λιανικό 
εµπόριο και τα µέσα ενηµέρωσης χάνονται χιλιά-
δες θέσεις εργασίας.

Ο Brendan Rynne, επικεφαλής οικονοµολόγος της 
εταιρείας συµβούλων KPMG Australia, δήλωσε ότι 
τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση έδειξαν 
ότι οι νέοι είχαν υποστεί το µεγάλο βάρος και ήταν 
αυτοί που κυρίως έχασαν τις δουλειές τους λόγω 
της πανδηµίας αλλά αυτό αλλάζει.

«Περίπου 450.000 από τις 800.000 
αρχικές απώλειες θέσεων εργασίας 
αφορούν άτοµα κάτω των 30 ετών», 
δήλωσε ο ∆ρ Rynne και πρόσθεσε 
«από εδώ και πέρα οι απολύσεις θα 
επηρεάσουν και άλλες ηλικιακές κα-
τηγορίες».

«Ανησυχούµε γιατί υπάρχει ένα εργατικό δυναµικό 
υψηλής εξειδίκευσης που χάνει τη δουλειά του σε 
υψηλότερο ποσοστό από άλλες κατηγορίες εργαζο-
µένων που βρίσκονται στην ίδια ηλικία.»

Για παράδειγµα, η KPMG Australia και η ABC 
συγκαταλέγονται µεταξύ των µεγάλων εργοδοτών 
που µειώνουν σήµερα το µέγεθος του εργατικού 

δυναµικού τους.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ηγέτες των 
µεγάλων επιχειρήσεων και οι ιδιοκτήτες µικρών 
επιχειρήσεων που έζησαν την τελευταία ύφεση 
προειδοποιούν ότι οι συνέπειες µιας ύφεσης είναι 
µακροχρόνιες

Στην τελευταία ύφεση που έζησε η Αυστραλία, το 
1991, η ανεργία έφτασε το 11% και δεν επέστρεψε 
στο προηγούµενο επίπεδο για σχεδόν µια δεκαετία.

Έπληξε κυρίως τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργα-
ζόµενους. Πολλοί, όπως ο Robert Heywood, δεν 
εργάστηκαν ποτέ ξανά σε θέση πλήρους απασχό-
λησης.

Ο γιος του, Τζέρεµι Χέιγουντ, θυµάται έντονα αυτή 
την περίοδο.

«Ο πατέρας µου ήταν 40άρης, περί-
που στην ηλικία που είµαι εγώ τώρα. 
Ήταν γραφίστας, όπως είµαι κι εγώ. 
Απολύθηκε στην ύφεση του 1991 και 
δεν εργάστηκε ποτέ ξανά στο χώρο 
αυτό.»

Οι ουλές της οικονοµικής ύφεσης στις ζωές και 
τη σταδιοδροµία των νέων είναι πραγµατικές και 
αυτό επιβεβαιώνεται και από µια νέα έκθεση της 
Επιτροπή Παραγωγικότητας της Οµοσπονδιακής 
Κυβέρνησης. Η έκθεση επισηµαίνει ότι η επαγγελ-
µατική ανέλιξη για τους νέους έχει επιβραδυνθεί 
σηµαντικά καθώς και αυτή η κρίση όπως και κάθε 
προηγούµενη θα αναµορφώσει το εργατικό δυνα-
µικό.

Η έκθεση εξετάζει τη δεκαετία µετά την παγκόσµια 
οικονοµική κρίση και διαπιστώνει ότι η σταδιο-
δροµία των νεότερων εργαζοµένων «σηµαδεύτηκε» 
από αυτήν.

«Από το 2008 έως το 2018, οι νέοι είχαν µεγαλύτε-
ρη δυσκολία να βρουν τη δουλειές που επιθυµού-
σαν. Και, αν ξεκινούσαν σε µια λιγότερο ελκυστική 
για αυτούς εργασία, ήταν ακόµη πιο δύσκολο από 
ό, τι πριν από το 2008 να ανέλθουν επαγγελµατι-
κά. Αυτό δείχνει ότι µια κακή αρχή έχει σοβαρές 
µακροπρόθεσµες συνέπειες.»

Η έκθεση συντάχθηκε πριν την ύφεση που προ-
κάλεσε ο COVID-19, αλλά τα ευρήµατά της έχουν 
«µεγάλη σηµασία στις σηµερινές συνθήκες», επει-
δή πολλοί νέοι είναι άνεργοι και είναι «πιθανό 
να έχουν µειωµένες ευκαιρίες για να αποκτήσουν 
δουλειά».

Οι ουλές είναι βαθιές. Μετά την παγκόσµια οικο-
νοµική κρίση, χρειάστηκαν πέντε χρόνια ώστε τα 

άτοµα ηλικίας κάτω των 35 ετών να επιστρέψουν 
στην αγορά εργασίας. Αλλά µε χαµηλότερες αµοι-
βές, σε πιο απλές δουλειές και µε λιγότερες σταθε-
ρές θέσεις πλήρους απασχόλησης διαθέσιµες.

Οι Millennials συχνά κατηγορούνται για έλλειψη 
ανθεκτικότητας, επειδή δεν έχουν ζήσει πολέµους 
ή ύφεση, αλλά τώρα αντιµετωπίζουν µια πανδη-
µία. Πώς θα αντιδράσουν, ρωτά ο Daniel Ziffer.

«Οι εργαζόµενοι ηλικίας 20-34 ετών είχαν σχεδόν 
µηδενική αύξηση των πραγµατικών µισθών τους 
από το 2008 έως το 2018 και η µείωση των θέσε-
ων πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόµενους 
ηλικίας 15-24 ετών ήταν µεγάλη», αναφέρει η έκ-
θεση.

Ο Τζέρεµι Χέιγουντ που έζησε αυτή τη δύσκολη δε-
καετία και έχασε τη δουλειά του στην προηγούµενη 
κρίση αναφέρει ότι «και στις τρεις θέσεις εργασίας 
που εργάστηκα έκτοτε ο µισθός µου ήταν γύρω στο 
50% -75% του προηγούµενου. 

Άλλοι συνάδελφοι του κ. Χέιγουντ είχαν ακόµη χα-
µηλότερες αποδοχές, χειρότερες συνθήκες εργασί-
ας και αδύναµες προοπτικές εργασίας.

Ο ∆ρ Rynne της KPMG Australia δηλώνει ότι ο 
αντίκτυπος της κρίσης θα είναι διαρκής και προ-
σθέτει ότι ο τρόπος που θα επηρεάσει τους νέους 
θα εξαρτηθεί και από τις δεξιότητες τους.

Η εργασία από το σπίτι θα µπορούσε να τους ευνο-
ήσει τους τεχνολογικά καταρτισµένους αν και µια 
από τις παρενέργειες είναι ότι ορισµένες εταιρείες 
θα διαπιστώσουν ότι µπορούν να εργαστούν µε 
τον ίδιο ρυθµό µε ριζικά µικρότερο προσωπικό.

«Αυτός είναι σαφώς ένας κίνδυνος που ανησυχεί 
την Οµοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε ο ∆ρ 
Rynne.

«Ολόκληρος ο σχεδιασµός του πακέτου της επιδό-
τησης µισθού (JobKeeper) προσπαθεί να σώσει 
τις επιχειρήσεις χωρίς αυτές να χρειαστεί να µει-
ώσουν το προσωπικό τους. Αν αυτοί οι άνθρωποι 
χάσουν τη δουλειά τους θα είναι πολύ δύσκολο να 
ξαναβρούν δουλειά στην ειδικότητα τους».

Για όσους αναζητούν εργασία, δεν υπάρχουν εύ-
κολες απαντήσεις. Η κα Simpkins δεν πιστεύει ότι 
θα αποκτήσει ποτέ δικό της σπίτι ή θα µπορέσει να 
εξοφλήσει τα δίδακτρα της.

«∆εν νοµίζω ότι θα αγοράσω ποτέ 
σπίτι για να ζήσουν τα παιδιά µου», 
λέει. Θα ζω στο ενοίκιο και θα αγωνι-
στώ για να βρω µια µόνιµη δουλειά». 

(Πηγή:  ABC)

Απολύσεις: Μετά τους νέους που εργάζονταν στις επιχειρήσεις εστίασης και 
αναψυχή έρχεται η σειρά των υπαλλήλων και των επαγγελµατιών
Πάνω από τις µισές απώλειες θέσεων εργασίας στην αρχή της ύφεσης λόγω κοραναϊού αφο-
ρούσαν εργαζόµενους κάτω των 30 ετών, αλλά όλο και περισσότεροι µεγαλύτερης ηλικίας 
αρχίζουν να αισθάνονται τις συνέπειες.
Η αύξηση των µισθών των εργαζοµένων ηλικίας κάτω των 35 ετών ήταν σχεδόν µηδενική 
µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση.
Ο επικεφαλής οικονοµολόγος της KPMG προειδοποιεί ότι οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµε-
νοι είναι πιθανό να βρεθούν σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας καθώς µετά το τέλος 
της πανδηµίας θα προσλαµβάνονται άτοµα µε τεχνολογική κατάρτιση

Ο Brendan Rynne, επικεφαλής οικονοµολόγος της εταιρείας 
συµβούλων KPMG Australia




