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Σην βηβιίν ηνπ Καζεγεηή Π.Ε. Πεηπάκη κε ηίηιν “The Rebirth of the Greek Labor
Market. Building Toward 2020 After the Global Financial Meltdown” ην νπνίν εθδίδεηαη
απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Palgrave MacMillan (Γεθέκβξηνο, 2014), παξέρνληαη, κε ηε
βνήζεηα δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ, ελδείμεηο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Τν βηβιίν επηθεληξψλεηαη ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ην θαζηζηνχλ
μερσξηζηφ.
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ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

επαληζνξξφπεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο θαη ε πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ απαζρφιεζε, αλαπηχζζεηαη έλα
καθξν-νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξα
επέιηθην κνληέιν, φζνλ αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα πνιηηηθήο πνπ πξνθχπηνπλ, ην νπνίν
παξέρεη εχινγεο πξνβιέςεηο γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2020, ζε ηξία ζελάξηα (βαζηθφ,
αηζηφδνμν θαη απαηζηφδνμν). Γεχηεξνλ, αλαιχεηαη o δπλακηζκφο ηεο ειιεληθήο

νηθνλνκίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα πξνρσξά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ, νη
νπνίνη αλακέλεηαη λα επηθξαηήζνπλ, απφ πιεπξάο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ
δπλακηθνχ, ηα επφκελα έηε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τέινο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
εθηηκήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην καθξν-νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν –θαη αληιψληαο
ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο-,
πξνζδηνξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ην ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ αλά θιάδν ηεο νηθνλνκίαο θαη αλά επαγγεικαηηθή
θαηεγνξία [ε αλάιπζε πεξηιακβάλεη κέρξη θαη 64 θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (κέρξη θαη
2ςήθηα αλάιπζε ΣΤΑΚΟΓ) θαη 123 δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο (κέρξη θαη
3ςήθηα αλάιπζε ΣΤΔΠ)]. Σπλεπψο, πξνζδηνξίδνληαη ηα επαγγέικαηα θαη νη θιάδνη ηεο
νηθνλνκίαο κε ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη απηνί γηα ηνπο
νπνίνπο αλακέλεηαη κηα ζεηηθή ηάζε, κέρξη ην 2020, νπνηνδήπνηε -εθ ησλ ηξηψλ- ζελάξην
καθξννηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ θαη αλ επηθξαηήζεη.
Σην βαζηθφ ζελάξην ε απαζρφιεζε ζπλνιηθά δε κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κέρξη
ην 2020, θαζψο ε αχμεζε είλαη πεξίπνπ 0,02% εηεζίσο, κε θάκςε ζην κεζνδηάζηεκα
(2016) θαη ζηαδηαθή άλνδν κέρξη ην 2020. Ωζηφζν, παξά ηε ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ζηνλ
αξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, θάζε θιάδνο εκθαλίδεη δηαθνξεηηθή κεηαβνιή
ζηελ απαζρφιεζε, ιφγσ ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ
εθηηκήζεσλ θαη πξνβιέςεσλ φηη ε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ πεξίνδν
ηεο χθεζεο ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή ηξνρηά, δε ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ην ίδην παξαγσγηθφ
κνηίβν.
Η κεγαιχηεξε αλάθακςε ζηελ απαζρφιεζε ησλ κλάδων οικονομικήρ
δπαζηηπιόηηηαρ, ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, κε βάζε ην βαζηθφ ζελάξην αλακέλεηαη λα
πξνέιζεη -θαηά ζεηξά κεγέζνπο ζεηηθήο επίδξαζεο- απφ ηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ,
ησλ θαηαιπκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ππεξεζηψλ εζηίαζεο, ηε θπηηθή-δσηθή παξαγσγή
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δξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη’ νίθνλ θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο, ηελ απνζήθεπζε θαη
ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πισηέο κεηαθνξέο, ηελ παξαγσγή
βαζηθψλ κεηάιισλ θαη ηελ θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ.

Κλάδοι οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ με ηη μεγαλύηεπη αύξηζη
Καηαζθεπέο

Αύξηζη απαζχόληζηρ
από ηο 2012 έωρ ηο 2020
56.026

Καηαιχκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο

27.629

Φπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή, ζήξα θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο

24.583

Γξαζηεξηφηεηεο αλζξψπηλεο πγείαο
Γξαζηεξηφηεηεο βνήζεηαο θαη’ νίθνλ θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ρσξίο
παξνρή θαηαιχκαηνο
Καηαζθεπή ινηπνχ εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ

17.047

Απνζήθεπζε θαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηε κεηαθνξά δξαζηεξηφηεηεο

12.003

Πισηέο κεηαθνξέο

9.345

Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ
Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα
είδε εμνπιηζκνχ

8.423

15.569
12.099

6.225

Σηνλ αληίπνδα, νη θιάδνη πνπ ζα ζεκεηψζνπλ θάκςε κέρξη ην 2020 ζε φξνπο
απαζρφιεζεο είλαη ην εκπφξην, ελψ αθνινπζεί ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, ε
παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, εηδψλ ελδπκαζίαο, δέξκαηνο θαη δεξκάηηλσλ
εηδψλ θαη νη λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όινη απηνί νη ηνκείο, νη νπνίνη
ραξαθηεξίζηεθαλ απφ αλάπηπμε ζηελ πξν θξίζεο επνρή, αλακέλεηαη λα ππνρσξήζνπλ
κέρξη ην 2020, κε ηελ ηδησηηθή θαη ηε δεκφζηα θαηαλάισζε λα κελ επεθηείλνληαη φπσο
ζηα πξν θξίζεο επίπεδα.

Κλάδοι οικονομικήρ δπαζηηπιόηηηαρ με ηη μεγαλύηεπη μείωζη
Ληαληθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζπθιεηψλ
Γεκφζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε
Φνλδξηθφ εκπφξην, εθηφο απφ ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζπθιεηψλ
Φνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θαη επηζθεπή κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαη
κνηνζπθιεηψλ
Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ, εηδψλ ελδπκαζίαο, δέξκαηνο θαη
δεξκάηηλσλ εηδψλ
Ννκηθέο θαη ινγηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-Γξαζηεξηφηεηεο θεληξηθψλ
γξαθείσλ· δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο
Βηνκεραλία ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θαπλνχ

Μείωζη απαζχόληζηρ
από ηο 2012 έωρ ηο 2020
-84.680
-38.244
-22.921
-14.670
-13.825
-12.149
-7.797

Δθπαίδεπζε

-5.859

Λνηπέο δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

-4.995

Δθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ

-4.220

Τα βαζηθά επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο επαγγελμάηων ανά
ειδικόηηηα, αλαδεηθλχνπλ κηα ζρεηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηε δήηεζε γηα
εηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή ελίζρπζε αλακέλεηαη ζην κεξίδην ησλ
γεσξγψλ,
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δαζνθφκσλ

θαη
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φπσο

επίζεο

θαη
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απαζρνινχκελνπο ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή αλακέλεηαη
θαη ε αχμεζε ζηνπο ηερληθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζηνπο
απαζρνινχκελνπο ζηελ παξνρή αηνκηθήο θξνληίδαο θαζψο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ
αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε δήηεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο εηδηθφηεηεο.

Επαγγέλμαηα με ηη μεγαλύηεπη αύξηζη
Τερλίηεο αλέγεξζεο θαη απνπεξάησζεο θηηξίσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ
ειεθηξνιφγσλ
Δηδηθεπκέλνη γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη, επαγγεικαηίεο

Αύξηζη απαζχόληζηρ
από ηο 2012 έωρ ηο 2020
35.196
22.859

Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ

17.193

Οδεγνί κέζσλ κεηαθνξάο θαη ρεηξηζηέο θηλεηνχ εμνπιηζκνχ

8.273

Τερληθνί ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη κεραληθήο

7.984

Αζθνχληεο επηζηεκνληθά επαγγέικαηα θαη κεραληθνί

6.914

Τερληθνί ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο

5.866

Ηιεθηξνιφγνη θαη ειεθηξνληθνί

5.193

Δπαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο

4.784

Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή αηνκηθήο θξνληίδαο

4.498

Σηελ άιιε πιεπξά, ε κεγαιχηεξε θάκςε ηεο απαζρφιεζεο αλακέλεηαη ζηελ
θαηεγνξία ησλ πσιεηψλ, ελψ αθνινπζνχλ νη ηερλίηεο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη εηδψλ
έλδπζεο. Δπίζεο, ζεκαληηθή ππνρψξεζε αλακέλεηαη θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο.

Επαγγέλμαηα με ηη μεγαλύηεπη μείωζη
Πσιεηέο
Τερλίηεο επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, επεμεξγαζίαο μχινπ, εηδψλ έλδπζεο θαη
αζθνχληεο ζπλαθή επαγγέικαηα
Απαζρνινχκελνη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηαζίαο
Γηεπζπληέο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, επηρεηξήζεσλ ιηαληθνχ θαη
ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη άιισλ ππεξεζηψλ
Δπαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ θιάδνπ

Μείωζη απαζχόληζηρ
από ηο 2012 έωρ ηο 2020
-71.230
-11.659
-8.293
-4.949
-4.376

Βνεζνί Δπαγγεικαηηψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηνίθεζεο

-4.326

Δπαγγεικαηίεο επηρεηξήζεσλ θαη δηνίθεζεο

-4.300

Δθπαηδεπηηθνί

-3.064

Άιια κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ

-2.708

Υπάιιεινη θαηαγξαθήο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιηθψλ

-2.661

