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Η διεθνής χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε παράγοντα ανησυχίας μεταξύ των εργαζομένων, οι οποίοι 
έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από το άγχος απώλειας της εργασίας και τις συνέπειες από τη μείωση των πόρων, που διατίθενται 
για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειάς τους.
Καθημερινά, περισσότεροι από 960.000 εργαζόμενοι παθαίνουν παγκοσμίως εργατικά  ατυχήματα, ενώ τα θανατηφόρα ατυχήμα-
τα ανέρχονται σε 360.000 ετησίως. Τα εργατικά ατυχήματα, όμως, σχετίζονται και με τα οικονομικά προβλήματα των σύγχρονων 
κοινωνιών. 
Έρευνες προηγούμενων περιόδων παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και δυσπραγίας  παραθέτουν  στοιχεία, με βάση τα οποία 
ο αντίκτυπος των κακών οικονομικών επιδόσεων συμβάλει εν γένει στην αύξηση της συχνότητας των  εργατικών ατυχημάτων 
μέσω:
• Του αυξημένου φόρτου και των πιεστικών συνθηκών εργασίας.
• Της επισφαλούς  εργασίας και απασχόλησης στην άτυπη οικονομία.
•  Της μείωσης των πόρων και των επενδύσεων για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων από τους εργοδότες και του φόβου 

των εργαζομένων να εκφράσουν τα δικαιώματά τους.
• Της αύξησης του εργασιακού άγχους, λόγω των δυσοίωνων προοπτικών της απασχόλησης και της οικονομικής ανασφάλειας.
•  Της αύξησης του αριθμού των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.
Ενώ, σε ορισμένες χώρες η μείωση της απασχόλησης μπορεί να ευθύνεται για τη   μείωση των ατυχημάτων. Ορισμένοι τομείς, που 
πλήττονται ιδιαίτερα από την αυξανόμενη ανεργία, όπως ο κατασκευαστικός τομέας, μπορεί να εμφανίσουν αισθητή μείωση των 
ατυχημάτων
Οι συνέπειες, της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης στη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων πρέπει να υποστηριχτούν από επαρ-
κή στοιχεία με προοπτικές έρευνες ανάλυσης των αιτίων των εργατικών ατυχημάτων. Η προοπτική της πρόληψής  τους στην πα-
ρούσα φάση της κρίσης πρέπει να ενσωματωθεί από τη διεθνή κοινότητα για την ολοκληρωμένη προσέγγισή της. Αδιαμφισβήτητα, 
ο κάθε εργοδότης, δεν είναι σε θέση να ελέγξει  την παγκόσμια οικονομία, ωστόσο, ο τρόπος για να αυξήσει την παραγωγικότητα 
της επιχείρησής του, προάγοντας την υγεία και ασφάλεια  των εργαζομένων, είναι στο χέρι του. 




