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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πρόγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, 

αναφορικά με τη ζήτηση και την προσφορά για επαγγέλματα και δεξιότητες την περίοδο 

2018-2022. Η ζήτηση εργασίας περιλαμβάνει τη συνιστώσα της ζήτησης επέκτασης 

(expansion demand), που αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξαιτίας μεγέθυνσης 

της οικονομίας· και της ζήτησης αντικατάστασης, δηλαδή την ανάγκη αντικατάστασης 

εργαζομένων, που είτε αλλάζουν επάγγελμα, είτε συνταξιοδοτούνται, είτε αποχωρούν από 

το εργατικό δυναμικό για προσωπικούς λόγους, είτε μεταναστεύουν. Η διενέργεια των 

προβολών, βασίζεται στην εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα οποία προβλέπουν 

τη μελλοντική συμπεριφορά της οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές σχέσεις 

που επικρατούσαν στο παρελθόν. Προκειμένου να αποφύγουμε τη λήψη μεροληπτικών 

αποτελεσμάτων εξαιτίας τους οικονομικού κύκλου, εφαρμόζουμε δεδομένα της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), που καλύπτουν την περίοδο 1999-2017.  

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η συγκυρία, είμαστε υποχρεωμένοι 

να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται, στηρίζονται στην υπόρρητη 

υπόθεση, ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί δεν θα οδηγήσει σε ενδεχόμενο νέο κλονισμό 

της εμπιστοσύνης των αγορών, σε ότι αφορά το βαθμό αξιοπιστίας της ελληνικής 

οικονομίας, εφόσον η Ελλάδα βρεθεί εκτός μνημονιακού πλαισίου. Από την άλλη, δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι ευεργετικές επιπτώσεις μιας πιθανής ελάφρυνσης του χρέους στα 

επιτόκια δανεισμού, την οικονομική ανάπτυξη και κατ’ επέκτασιν, στην απασχόληση.  

Υιοθετώντας  τρία διαφορετικά σενάρια σχετικά με την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας, (1) Απαισιόδοξο σενάριο, ρυθμός μεγέθυνσης 1.4%, (2) Βασικό σενάριο, ρυθμός 

μεγέθυνσης 2%, (3) Αισιόδοξο σενάριο, ρυθμός μεγέθυνσης 3%, οι προβολές της 
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απασχόλησης πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας δύο εναλλακτικές μεθόδους. Η πρώτη 

αφορά τεχνικές ανάλυσης συνολοκλήρωσης, οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη της στατιστικής 

σχέσης μεταξύ μη στάσιμων μεταβλητών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώντας 

μακροοικονομικά δεδομένα για την περίοδο 1980-2017, εφαρμόζουμε την προσέγγιση των 

ορίων (bounds testing), των αυτοπαλίνδρομων διανεμημένων υστερήσεων (ARDL), που 

προτείνεται από τους Pesaran, Shin και Smith (2001). Το υπόδειγμα που εφαρμόζεται, 

υποθέτει ότι η απασχόληση για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας είναι 

συνάρτηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του πληθωρισμού, του λόγου των 

εξαγωγών προς το ΑΕΠ, του λόγου των εισαγωγών προς το ΑΕΠ και της σταθμισμένης 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Η δεύτερη περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός υποδείγματος σταθερών επιδράσεων 

(fixed effects), κάνοντας χρήση δεδομένων διαστρωματικών στοιχείων/χρονολογικών 

σειρών (panel data), η οποίας μας επιτρέπει την πρόβλεψη της απασχόλησης ανά κλάδο. 

Χρησιμοποιώντας εξειδίκευση παρόμοια με αυτή του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας 

των ΗΠΑ, υποθέτουμε ότι η ανά κλάδο και έτος απασχόληση είναι συνάρτηση του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του πληθωρισμού και της μέσης παραγωγικότητας. 

Κατόπιν, εφαρμόζουμε ένα multinomial logit υπόδειγμα, μέσω του οποίου εκτιμούμε 

τα μερίδια των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων για την περίοδο που μας ενδιαφέρει. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο του υποδείγματος που χρησιμοποιούμε, βασίζεται στην υποσχόμενη 

βιβλιογραφία, που συνοψίζεται στο Acemoglu και Autor (2010), σύμφωνα με την οποία, η 

τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί μείζονος σημασίας παράγοντα για τη μελλοντική διάρθρωση 

των επαγγελμάτων. Εφαρμόζοντας τα εκτιμημένα μερίδια που προκύπτουν από το στάδιο 
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αυτό, στις προβολές της απασχόλησης από το προηγούμενο, λαμβάνουμε την εκτίμηση τόσο 

για την μελλοντική απασχόληση ανά επάγγελμα όσο και ανά επίπεδο δεξιοτήτων.  

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι επρόκειτο να δημιουργηθούν περίπου 250 

χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο 2018-2022, εφόσον η οικονομία συνεχίσει 

να αναπτύσσεται με ρυθμούς της τάξης του 1.4%. Στη βάση του αισιόδοξου σεναρίου, 

αναμένεται να δημιουργηθούν περί τις 462 χιλιάδες θέσεις εργασίας λόγω της ζήτησης 

επέκτασης. Σε ότι αφορά τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης τα επόμενα 

πέντε έτη, αυτά εμφανίζονται να είναι οι ”Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και 

πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές ” και οι “Επαγγελματίες ”. Στον αντίποδα, 

σημαντική αναμένεται η μείωση της ζήτησης για τους ”Γεωργούς, κτηνοτρόφους, 

δασοκόμους και αλιείς”, ενώ μικρότερες απώλειες αναμένεται να βιώσουν τα “Ανώτερα 

διευθυντικά και διοικητικά στελέχη” και οι “Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα ”. Τέλος, σχετικά με τα επίπεδα δεξιοτήτων, το μοτίβο που προκύπτει είναι 

σαφές: αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και μειώνεται 

για εργαζόμενους που ανήκουν στο χαμηλότερο τμήμα της κατανομής δεξιοτήτων. 

Σε ότι αφορά τη συνιστώσα της ζήτησης αντικατάστασης,  εφαρμόζουμε το υπόδειγμα 

probit, προκειμένου να εκτιμήσουμε τις μεταβάσεις, εντός έτους, μεταξύ κλάδων και από 

την κατάσταση της απασχόλησης στην έξοδο από το εργατικό δυναμικό.  Χρησιμοποιώντας 

τις εκτιμήσεις των συντελεστών του υποδείγματος και τις σταθμίσεις που παρέχει η ΕΕΔ, 

υπολογίζουμε το σύνολο των θέσεων εργασίας που αναμένεται να ανοίξουν εξαιτίας των 

παραπάνω μεταβάσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε, προκύπτει ότι θα 

δημιουργηθούν περίπου 689 χιλιάδες θέσεις εργασίας λόγω ζήτησης αντικατάστασης. 
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Τέλος, εφαρμόζοντας ένα επαυξημένο, αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων 

(ARIMAX), εκτιμούμε ότι αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η προσφορά του ανειδίκευτου 

εργατικού δυναμικού. Στον αντίποδα, σημαντική αύξηση προκύπτει αναφορικά με την 

προσφορά ειδικευμένης εργασίας. Μικρή αύξηση προβλέπεται και για το εργατικό που 

φέρει ένα μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων.
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1. Εισαγωγή 
 

Ανέκαθεν, ο σχεδιασμός αναφορικά με την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην 

αγορά εργασίας, αποτελούσε άμεση προτεραιότητα για τους φορείς άσκησης πολιτικής. 

Ωστόσο, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που πλήττει την Ελλάδα από το τρίτο τρίμηνο του 

2008, η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος, η μετανάστευση και η γήρανση του 

πληθυσμού έχουν καταστήσει περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη συστηματικής 

μελέτης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Εντούτοις, παρ’ όλο που οι περισσότερες χώρες 

έχουν αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς1 πρόβλεψης σχετικά με τη μελλοντική διάρθρωση  

του εργατικού δυναμικού και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας κάτω από εναλλακτικά 

μακροοικονομικά σενάρια, η Ελλάδα, μέχρι και πέρυσι, δεν διέθετε κάποιον αντίστοιχο 

μηχανισμό. 

Αντίθετα από ότι συνέβη στις περισσότερες Δυτικές χώρες κατά τη περίοδο που 

ακολούθησε την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2007 και της επακόλουθης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης 

(subprime mortgages) των ΗΠΑ, η ελληνική οικονομία βυθίστηκε σε μια κατάσταση ύφεσης, 

όχι εξαιτίας της έκθεσής της σε τοξικά χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά κυρίως, λόγω των 

διαρθρωτικών προβλημάτων που την χαρακτηρίζουν (μειωμένη ανταγωνιστικότητα και 

παραγωγικότητα, καχεξία κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, φοροδιαφυγή κ.ά.) και των 

μεγάλων “δίδυμων ελλειμμάτων”(δημοσιοοικονομικό και εμπορικό έλλειμμα).2 Έκτοτε, η 

Ελλάδα απώλεσε την δυνατότητα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε σε 

ποσοστό που υπερβαίνει το 25%, η ανεργία εκτινάχθηκε, τέθηκαν έλεγχοι στην κίνηση 

κεφαλαίων και εντάθηκε η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της στην Ευρωζώνη, 

                                                           
1 Η πρώτη επίσημη προσπάθεια διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας έγινε το 1962 από τον ΟΟΣΑ (Βλ. 

τη συζήτηση στο Neugart, 2002 για περισσότερες πληροφορίες). 
2 Για μια εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, βλ., μεταξύ 

άλλων, Ξαφά, 2017; Βαγιανός κ.ά., 2017; Τσακλόγλου κ.ά., 2016. 
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Μέσα στο γενικότερο αυτό μακροοικονομικό πλαίσιο, ο στόχος του παρόντος 

ερευνητικού σχεδίου είναι η κάλυψη του προαναφερθέντος κενού για την παροχή εκτιμήσεων 

σχετικά με την μελλοντική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας 

και η συνακόλουθη υποστήριξη των αρμόδιων φορέων  για τη χάραξη μιας εθνικής 

στρατηγικής για την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 

1. Επεξεργασία των μικρο-οικονομικών δεδομένων της Έρευνας Εργατικού 

Δυναμικού, προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων μέσω της οποίας 

θα διενεργηθούν οι εκτιμήσεις αναφορικά με την προσφορά και ζήτηση 

εργασίας. 

2. Διενέργεια προβλέψεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας λόγω 

οικονομικής μεγέθυνσης (expansion demand) κατά κλάδο, επαγγελματική 

κατηγορία και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

3. Εκτίμηση του αριθμού των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται λόγω 

μετακινήσεων μεταξύ επαγγελμάτων, συνταξιοδοτήσεων, αποχώρησης από το 

εργατικό δυναμικό και μετανάστευσης (replacement demand). 

4. Πρόβλεψη σχετικά με το εργατικό δυναμικό (προσφορά εργασίας) κατά 

επίπεδο εκπαίδευσης  

5. Προσδιορισμός πιθανών αναντιστοιχιών μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας. 
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1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρθρωση και τα επίπεδα της απασχόλησης 
 

Σχετικά με τις μεταβολές στη διάρθρωση της απασχόλησης, ένα μοτίβο που 

παρατηρείται σε αρκετές χώρες τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Αμερική, αφορά τη ραγδαία μείωση του ποσοστού συμμετοχής στην συνολική απασχόληση 

ατόμων με μέσο επίπεδο δεξιοτήτων (βλ. λ.χ. Autor κ.ά., 2006; Goos και Manning, 2007; Goos 

κ.ά., 2009; Harrigan κ.ά., 2016). Το φαινόμενο αυτό συνήθως καλείται πόλωση των θέσεων 

εργασίας (job polarization). Από τη σκοπιά της οικονομικής επιστήμης, διάφορες θεωρίες 

προτείνονται αναφορικά με την τάση αυτή. Μεταξύ των δημοφιλέστερων, είναι η 

ρουτινοποίηση (routinisation hypothesis) πολλών από τις μεταποιητικές και υπαλληλικές 

εργασίες, στις οποίες απασχολούνταν μέχρι πρότινος η αποκαλούμενη μεσαία τάξη (βλ. Autor 

κ.ά., 2003). Με άλλα λόγια, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (Information and 

Communication Technology, ICT) υποκαθιστά σταδιακά διαδικαστικές εργασίες ρουτίνας 

(routine tasks), συμπιέζοντας την απασχόληση στα επαγγέλματα αυτά. Από την άλλη, η 

τεχνολογία λειτουργεί συμπληρωματικά και αυξάνει την παραγωγικότητα των υψηλά 

ειδικευμένων εργαζόμενων που εκτελούν περίπλοκα καθήκοντα επίλυσης προβλημάτων ή που 

ενέχουν το στοιχείο της επικοινωνίας, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, μέχρι σήμερα, δεν έχει 

καταστεί εφικτή η υποκατάσταση εργασιών που εκτελούνται από ανειδίκευτους εργάτες, όπως 

λ.χ. οι μεταφορές κ.ά. (Autor, 2010; Boehm, 2014).34 

Μια δεύτερη πιθανή εξήγηση αφορά την εισαγωγή ενδιάμεσων αγαθών από 

αναπτυσσόμενες χώρες, χαμηλού εργατικού κόστους (outsourcing) ή τη μεταφορά των 

παραγωγικών μονάδας της ίδιας της επιχείρησης, επίσης σε αναπτυσσόμενες χώρες 

(offshoring), όταν η παραγωγή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την τεχνολογία (Autor, 2010; 

                                                           
3 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τη συζήτηση στο https://voxeu.org/article/job-polarisation-and-decline-

middle-class-workers-wages 
4 Σύμφωνα με τους Basso κ.ά (2017), ένας παράγοντας που τείνει να αντιστρέφει την τάση πόλωσης των θέσεων 

εργασίας για τους εγχώριους είναι η μετανάστευση. 

https://voxeu.org/article/job-polarisation-and-decline-middle-class-workers-wages
https://voxeu.org/article/job-polarisation-and-decline-middle-class-workers-wages
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Oldensky, 2014). Στο βαθμό που οι επιχειρήσεις αυτές εισάγουν αγαθά και υπηρεσίες 

παραγόμενα από εργαζόμενους που ανήκουν στο μέσο της κατανομής δεξιοτήτων, η ζήτηση 

για αντίστοιχου επιπέδου εργαζόμενους στις χώρες που δραστηριοποιούνται αναμένεται να 

μειωθεί περαιτέρω.  

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο αποτελούν σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της διάρθρωσης της απασχόλησης σε μια οικονομία. Όσο πιο 

ανοικτή είναι μια οικονομία, σε ότι αφορά το εμπόριο, τόσο θα τείνει να παράγει διεθνώς 

εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (Cedefop, 2012). 

Σε ότι αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιπέδων της απασχόλησης, 

υπάρχει πληθώρα εμπειρικών ερευνών που εστιάζει κυρίως στις μακροοικονομικές συνθήκες 

υπό τις οποίες διαμορφώνεται η οικονομική δραστηριότητα και στην ποιότητα των θεσμών 

που διέπουν την αγορά εργασίας και προϊόντος. Η αποτελεσματικότητα στη χρήση των 

παραγωγικών συντελεστών (Total Factor Productivity),5 τα επιτόκια δανεισμού, οι διαταραχές 

της ζήτησης και οι όροι του εμπορίου είναι μερικοί από τους σημαντικότερους 

μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απασχόληση (βλ. λ.χ. Bassanini, 2006).  

Αναφορικά με τους θεσμούς, μεταξύ άλλων, έχει εξεταστεί ενδελεχώς η επίδραση των 

κατώτατων μισθών, του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της διάρκειας των 

επιδομάτων ανεργίας, των εργατικών εισφορών, των εργατικών συνδικάτων, της νομοθεσίας 

προστασίας της απασχόλησης και της νόθευσης του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων. 

Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις εν λόγω μελέτες είναι ότι η ευελιξία στην 

αγορά εργασίας είναι επιθυμητή στον βαθμό που επιτρέπει την προσαρμογή της οικονομίας 

(σε μακροοικονομικό επίπεδο) στις οικονομικές διακυμάνσεις και την ανακατανομή της 

εργασίας σε περισσότερο παραγωγικά επαγγέλματα (βλ. λ.χ. Banchard κ.ά, 2013; Nickell κ.ά., 

                                                           
5 Αναφερόμαστε στο τμήμα εκείνο της εκροής μιας οικονομίας που δεν προκύπτει από το σύνολο των εισροών 

(εργασίας και κεφαλαίου) που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία αλλά στο γενικότερο δυναμισμό 

της οικονομίας.  
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2005).67 Η προώθηση της δυνατότητας προσαρμογής της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με 

ένα δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος  της 

προσαρμογής προτείνονται συχνά ως ένα άριστο μείγμα οικονομικής πολιτικής (βλ. Martin 

and Scarpetta 2012). 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μια σειρά εμπειρικών ερευνών διαπιστώνει αρνητικές 

επιπτώσεις της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα στα επίπεδα απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τομέα (βλ. λ.χ. Malley και Moutos, 1996; Algan κ.ά., 2002; Lamo κ.ά.,2013). Ωστόσο, 

λεπτομερέστερες ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της ιδέας ότι ο δημόσιος τομέας είναι 

ανταγωνιστικός με τους κλάδους διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και συμπληρωματικός με 

τους κλάδους υπηρεσιών (βλ. λ.χ. Faggio, και Overman, 2014).  

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω παράγοντες, είναι προφανές πως σε μια ελεύθερη 

και ανοικτή αγορά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον με ακρίβεια8. Επιπλέον, δεν θα 

πρέπει να  παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι δραματικές αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τα 

τελευταία δέκα έτη και οι μεταβολές στην διάρθρωση της απασχόλησης εντός των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας9, είναι πολύ πιθανό να επηρεάζουν αρνητικά την προβλεπτική 

ικανότητα ενός υποδείγματος που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα.  

 

                                                           
6 Σε ότι αφορά την επίδραση των κατώτατων μισθών, αντίθετα από τις προβλέψεις της οικονομικής θεωρίας, 

αρκετές εμπειρικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σημαντική εργασία των Card και Krueger, 1994. Ωστόσο, διάφοροι οικονομολόγοι 

αντιπροτείνουν ότι τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην μονοψωνιακή δύναμη κάποιων κλάδων. 
7 Επίσης, υπάρχουν εμπειρικές ενδείξεις ότι θεσμοί όπως οι κατώτατοι μισθοί και τα εμπόδια εισόδου σε κλάδους 

παραγωγής, διαφαίνεται να ασκούν ασύμμετρη επίδραση στην κλαδική διάρθρωση της οικονομίας, 

παρεμποδίζοντας την απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών (βλ. λ.χ. Messina, 2005; 2006). 
8 Προφανώς, δεν ισχυριζόμαστε ότι η ελληνική αγορά εργασίας λειτουργεί ικανοποιώντας τις ιδιότητες ενός 

θεωρητικού υποδείγματος τέλειου ανταγωνισμού. Είναι ευρέως αποδεκτό μεταξύ των οικονομολόγων, ότι οι 

αγορές εργασίας παρουσιάζουν μια σειρά από ατέλειες. Χωρίς να εισέλθουμε σε λεπτομερή ανάλυση, μεταξύ 

των δημοφιλέστερων εξηγήσεων που προτείνονται στη βιβλιογραφία σχετικά με τη μη εκκαθάριση των αγορών 

εργασίας είναι οι θεωρίες των insiders-outsiders (βλ. Solow, 1985; Lindbeck και Snower, 1988), οι θεωρίες των 

μισθών αποδοτικότητας (βλ. λ.χ. Shapiro Stiglitz, 1984) και οι θεωρίες των άτυπων συμβάσεων εργασίας (βλ. 

λ.χ. Azariadis, 1975). 
9 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ραγδαία συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας έπειτα από το 

2008. 
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1.2 Η ελληνική οικονομία και αγορά εργασίας 
 

Πριν προχωρήσουμε στην διατύπωση των μεθόδων και την παρουσίαση των 

εκτιμήσεων σχετικά με τα μεγέθη της αγοράς εργασίας, που αποτελούν το αντικείμενο του 

παρόντος κειμένου, σε συνέχεια της συζήτησης που προηγήθηκε στην ενότητα 1.1, είναι 

απαραίτητο να αναφέρουμε, εν τάχει, κάποια από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. Ένα μοτίβο που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής, αφορά την 

σχετικά ασθενή συσχέτιση μεταξύ απασχόλησης και ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης μέχρι 

και το 2007 (βλ. Διάγραμμα 1). Όπως συζητείται στο Vayanos κ.ά. (2017), παρά την σημαντική 

επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης, τα ποσοστά ανεργίας κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά 

επίπεδα εξαιτίας της μετανάστευσης που έλαβε χώρα τις δεκαετίες 1960 και 1970 και της 

διεύρυνσης του δημόσιου τομέα τη δεκαετία του 1980. Στη συνέχεια και μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 2000, αν και οι ρυθμοί μεγέθυνσης είναι αρκετά υψηλοί, η ανεργία αυξάνεται 

σημαντικά. Μόνο έπειτα από το ξέσπασμα της κρίσης στην ελληνική οικονομία εμφανίζονται 

οι υπό εξέτασιν μεταβλητές να κινούνται ταυτόχρονα προς αντίθετες κατευθύνσεις.  Κατά 

συνέπεια, η απλή οπτική παρατήρηση των δεδομένων συνηγορεί υπέρ μιας ασθενούς 

συσχέτισης μεταξύ του επιπέδου απασχόλησης και των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας 

εν γένει. 

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα παρουσιάζει το φαινόμενο μιας κατακερματισμένης αγοράς 

εργασίας ή αλλιώς μιας δυαδικής αγοράς, όπου οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα 

απολαμβάνουν της προστασίας ισχυρών συνδικάτων και λαμβάνουν σχετικά γενναιόδωρους 

μισθούς, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα – κυρίως οι 

ανειδίκευτοι- απασχολούνται στην άτυπη οικονομία, εισπράττοντας χαμηλούς μισθούς σε ένα 

άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον (Iversen και Soskice, 2013; Christopoulou και 
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Monastiriotis, 2014; 2015). Επιπλέον, οι θεσμοί10 που διέπουν την αγορά εργασίας τείνουν να 

ευνοούν αυτούς που ήδη απασχολούνται (insiders) –ίσως σε μικρότερο βαθμό σήμερα, έπειτα 

από μια σειρά διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα υπό τα προγράμματα 

δημοσιονομικής σταθερότητας την περίοδο 2009-2018- και να δημιουργούν δυσμενείς 

προοπτικές για τους άνεργους (outsiders) (Iversen και Soskice, 2013). 

Επίσης, όπως έχει επανειλημμένως διαπιστωθεί, η ελληνική οικονομία βρίθει 

ρυθμίσεων που λειτουργούν ανασταλτικά για την ευελιξία των επιμέρους αγορών και την 

διόρθωση βραχυχρόνιων ανισορροπιών και ασυμβατοτήτων, προκαλώντας ταυτόχρονα υψηλή 

ανεργία (βλ. λ.χ. Tsakloglou και Cholezas, 2005; OECD, 2011; IMF, 2013; Tsakloglou κ. ά., 

2016; Vayanos κ. ά., 2017). Ωστόσο, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται σημαντική βελτίωση σε κάποιους επιμέρους σχετικούς δείκτες. 

Παραδείγματα τέτοιων κανόνων που διέπουν τις σχέσεις επιχειρήσεων και 

εργαζόμενων είναι η ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε 

απολύσεις σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, το κόστος της εργασίας σε καθεστώς μερικής 

απασχόλησης, το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται οι εργοδότες (φορολογική σφήνα), 

ο κατώτατος μισθός και η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων (βλ. Lyberaki κ.α., 

2017)11.  Ωστόσο, παρά τις καλές προθέσεις, η υπέρ-ρύθμιση είναι πολύ πιθανό να στρεβλώνει 

τη Σουμπετεριανή διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής (creative destruction process) και 

να επιφέρει τελικά τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (βλ. λ.χ. Blanchard και 

Wolfers, 2000; Bertola κ.ά., 2001; Nickell κ.ά., 2005; Guriev κ.ά., 2016). Λόγου χάρη, το 

υψηλό κόστος απόλυσης είναι πιθανό να στρεβλώνει τα κίνητρα των επιχειρήσεων, 

αναγκάζοντάς τες να προσλαμβάνουν λιγότερους εργαζόμενους στην ανοδική φάση του 

                                                           
10 Η σημασία των θεσμών για την οικονομία συζητείται εκτενώς, μεταξύ άλλων, στο Olson (1982), Acemoglu 

και Robinson (2012), Rodrik (2008). 
11 Η σημασία της ευελιξίας στην αγορά εργασίας στον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007 στην απασχόληση τονίζεται εμφατικά στην εργασία των Blundell κ.ά 

(2014). 
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οικονομικού κύκλου, εφόσον διαβλέπουν ότι τα περιθώρια προσαρμογής τους σε ενδεχόμενη 

κατάσταση ύφεσης είναι στενά. Αντίστοιχα, ένα καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων 

που είναι αρκετά άκαμπτο και δεν λαμβάνει υπόψη το γενικότερο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας1213.  

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε στο Διάγραμμα 2 τον δείκτη που μετρά την αυστηρότητα 

της νομοθεσίας για την απασχόληση (Employment Protection Regulation) για τις χώρες του 

ΟΟΣΑ το 2007. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η Ελλάδα διέθετε μια από τις αυστηρότερες 

νομοθεσίες, ευρισκόμενη πίσω, μόνο από την Πορτογαλία, την Τσεχία και την Ολλανδία14. Σε 

αδρές γραμμές, αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τους υπόλοιπους δείκτες σχετικά με την 

ευελιξία στην αγορά εργασίας. Εντούτοις, ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας που καθορίζει 

την πορεία της αγοράς εργασίας, αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο που συνδέεται με την 

επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, η υψηλή φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και 

κυρίως το ασταθές φορολογικό περιβάλλον είναι παράγοντες που δρουν αποθαρρυντικά για 

την υιοθέτηση καινοτόμων πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών δράσεων. Επιπλέον, οι 

κανόνες που καθορίζουν το βαθμό ευκολίας εισόδου μιας επιχείρησης σε ένα κλάδο 

παραγωγής, το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

αποτελούν κρίσιμης σημασίας παράγοντες αναφορικά με την ποιότητα του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος (βλ. Vayanos κ.ά., 2017).  

                                                           
12 Η εργασία του Boeri (2012) φαίνεται να επιβεβαιώνει την ιδέα αυτή, καθώς τα ευρήματά της υποδηλώνουν ότι 

οι νομικά καθορισμένοι από την γενική κυβέρνηση κατώτατοι μισθοί είναι σημαντικά υψηλότεροι από αυτούς 

που τίθενται έπειτα από συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. 
13 Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι σε πλείστες περιπτώσεις ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης δεν 

είναι πάντοτε ο καλύτερος δείκτης ευημερίας, όταν για παράδειγμα οι θέσεις αυτές είναι χαμηλής ποιότητας. 

Επίσης, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας θα πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται με τη δημιουργία ενός διχτυού 

κοινωνικής προστασίας.  
14 Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι η σημασία της συγκεκριμένης νομοθεσίας (αλλά και των υπόλοιπων 

ρυθμίσεων ευρύτερα) δεν περιορίζεται μόνον στον ρόλο της σχετικά με τα επίπεδα απασχόλησης. Παραδείγματος 

χάριν, όπως δείχνουν οι D’Amuri και Peri (2014) όσο πιο χαλαρή είναι η νομοθεσία για την προστασία της 

απασχόλησης, τόσο πιο εύκολα απορροφά μια χώρα τους κραδασμούς στην αγορά εργασίας που προκαλεί ένα 

σοκ στην προσφορά εργασίας, λ.χ. η εισροή μεταναστών από χώρες του εξωτερικού. Η λογική πίσω από το 

αποτέλεσμα αυτό είναι ότι διευκολύνει την κινητικότητα μεταξύ των επαγγελμάτων, με συνέπεια οι εγχώριοι να 

αναβαθμίζονται καταλαμβάνοντας θέσεις εργασίας συμπληρωματικές ως προς τις χειρωνακτικές θέσεις που 

καταλαμβάνουν οι μετανάστες. 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Ρυθμός μεγέθυνσης και ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, 1960-2017. Πηγή AMECO database. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Νομοθεσία Προστασίας Απασχόλησης, 2007. Πηγή OECD stat database. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. Συσχέτιση μεταξύ ρύθμισης της αγοράς προϊόντος και της ανεργίας 

 

Παρ’ όλα αυτά, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι 

σταδιακά, κατά τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σημαντική πρόοδος της ελληνικής 

οικονομίας στην κατεύθυνση της αύξησης της ευελιξίας στην αγορές εργασίας και προϊόντων. 

Ενδεικτικά, όπως διαφαίνεται στο Διάγραμμα 4, υπάρχει σημαντική χαλάρωση της 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4. Δείκτες ευελιξίας στην ελληνική αγορά εργασίας 

 

Βάσει των παραπάνω παραδοχών και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σπανίζουν τα 

παραδείγματα συνεργασίας των Ανώτατων Ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις, δεν αποτελεί 

έκπληξη η ύπαρξη ενός εκρηκτικού μείγματος υψηλής ανεργίας και ελλείμματος σε δεξιότητες 

στην ελληνική αγορά εργασίας15. Επομένως, πρωτίστως και πέραν κάθε πρόβλεψης αναφορικά 

με τη διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κύριο μέλημα 

των αρμόδιων φορέων άσκησης πολιτικής θα πρέπει να είναι  η αναβάθμιση των θεσμών που 

διέπουν την ελληνική οικονομία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο συνδυασμός 

υγειούς επιχειρηματικότητας με κανόνες και ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, 

διαφαίνεται ως η μόνη λογικής διέξοδος από το σπιράλ της ύφεσης, προκειμένου να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας.  

                                                           
15 Για διεξοδική ανάλυση αναφορικά με το κενό δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας βλ. τη συζήτηση στο 

Pouliakas (2014). 
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1.3 Διάρθρωση του εργατικού δυναμικού 
 

Πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε εν συντομία κάποια ενδιαφέροντα 

περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό, βασιζόμενοι στα δεδομένα της 

Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ). Αναφορικά με τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού 

ανά επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται σημαντική αναβάθμιση, καθώς τα ποσοστά 

αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν σημαντικά μεταξύ 1999 

και 2017, ενώ το ποσοστό αποφοίτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αναλφάβητων 

υποδιπλασιάστηκε. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται και 

την εξάλειψη του ελλείμματος δεξιοτήτων εξαιτίας της ατελούς διασύνδεσης της αγοράς 

εργασίας με τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5. Διάρθρωση εργατικού δυναμικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 1999, 2017 

 

Ένα άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά 

την ηλικιακή σύνθεση του εργατικού δυναμικού. Όπως είναι φανερό, υπάρχει ένα μοτίβο 
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γήρανσης του ενεργού πληθυσμού καθώς μειώνονται σημαντικά τα ποσοστά των νέων ηλικίας 

15-34, ενώ αυξάνονται αυτά των ατόμων που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 35-64. Μεταξύ 

άλλων, ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας διαμόρφωσης της τάσης αυτής, είναι η μεγάλη 

διαρροή εργατικού δυναμικού νέων ηλικιών προς χώρες τις Δυτικής Ευρώπης που συμβαίνει 

αδιάληπτα κατά τα οκτώ τελευταία έτη. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. Διάρθρωση εργατικού δυναμικού ανά ηλικιακή κατηγορία, 1999, 2017 
 

Ενδεικτικό ίσως στοιχείο της χαμηλής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μεταξύ 

των 13 διοικητικών περιφερειών της χώρας είναι τα σχετικά σταθερά ποσοστά συμμετοχής 

κάθε περιφέρειας στο σύνολο της χώρας την περίοδο 1999-2017. Επιπλέον, όπως εύκολα 

μπορεί να διακρίνει κανείς, πάνω από το μισό εργατικό δυναμικό εντοπίζεται στις δύο 

μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιφέρειες, την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, φαινόμενο 

αναμενόμενο σε γενικές γραμμές, μιας και στις περιοχές αυτές είναι συγκεντρωμένο και το 

μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας.    
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7. Κατανομή του εργατικού δυναμικού στις δεκτατρεις διοιηκιτικές 

περιφέρειες της Ελλάδας, 1999-2017 

 

Σε ότι αφορά την απασχόληση, παρατηρείται ραγδαία επιδείνωση από το 2009 και 

έπειτα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 27% το 2013, ενώ πλησίασε το 60% 

για τους νέους ηλικίας 15-24. Έκτοτε, παρατηρείται η σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας, 

το ποσοστό της οποίας υπολογίζεται στο 22.2% το 2017. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα 

διαθέσιμα δεδομένα, ένα ενδεικτικό στοιχείο της ποιότητας των υπαρχόντων θέσεων εργασίας 

κατά την ίδια περίοδο, χωρίς να είναι απαραίτητα αρνητικό, είναι η σημαντική άνοδος στο 

ισοζύγιο της απασχόλησης, του ποσοστού των εργαζόμενων που απασχολούνται σε καθεστώς 

μερικής απασχόλησης ή σε εποχιακές θέσεις. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8. Ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, Σταθμισμένα αποτελέσματα των 

μικροδεδομένων της ΕΕΔ. 

 

Αναφορικά με τη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού ανά φύλο, παρατηρείται 

σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών. Μεταξύ 1999 και 2017, το 

ποσοστό των γυναικών στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, 

από 39.6% σε 44.6%. Προφανώς, το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο, καθώς η συμμετοχή 

των γυναικών παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, σταθερά από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, είναι 

πιθανό να οφείλεται και στο γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανδρών επλήγη από την 

οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα μετά το 2008, με συνέπεια την ενεργοποίηση των 

παντρεμένων γυναικών, ένα φαινόμενο γνωστό και ως το αποτέλεσμα του επιπρόσθετου 

εργάτη (added worker effect) (βλ. λ.χ. Lundberg, 1985). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9. Συμμετοχή γυναικών και ανδρών στο εργατικό δυναμικό. 1999-2017. 

 

Τέλος, μια σημαντική μεταβολή που παρατηρείται στη σύνθεση του εργατικού 

δυναμικού κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αφορά την αύξηση της προσφοράς εργασίας 

εξαιτίας της αθρόας προέλευσης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού. Από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1980, παράγοντες ώθησης (push factors), όπως η κατάρρευση των πρώην κομμουνιστικών 

καθεστώτων και παράγοντες έλξης (pull factors), όπως οι υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης της 

ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2007, μετέτρεψαν την Ελλάδα από χώρα καθαρής εκροής 

μεταναστών σε χώρα υποδοχής. Βάσει των δεδομένων της ΕΕΔ που χρησιμοποιούμε, το 

ποσοστό των μεταναστών στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στο 9.2%. από 6.1% το 

199916. Σε σχέση με το εγχώριο εργατικό δυναμικό, οι μετανάστες είναι σχετικά λιγότερο 

εκπαιδευμένοι αλλά, κατά μέσο όρο πιο νέοι.  

                                                           
16 Σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του πληθυσμού (2011), το ποσοστό των μεταναστών υπολογίζεται 

περίπου σε 11%. 
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Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές χώρες υποδοχής, όπου υπάρχει πληθώρα εργασιών 

που εκτιμά τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής, η 

σχετική βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά περιορισμένη.17 Απ’ όσο είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, οι Sarris και Zografakis (1999) και οι Chassambouli και Palivos (2013), 

εφαρμόζοντας τεχνικές διαμέτρησης (calibration) βρίσκουν ότι οι μετανάστες ασκούν θετική 

επίδραση στο εισόδημα νοικοκυριών με επικεφαλής άτομα υψηλής ειδίκευσης. Από την άλλη, 

οι Chletsos και Roupakias (2017), εφαρμόζοντας την οικονομετρική ανάλυση που προτείνεται 

από τον Borjas (2003),  βρίσκουν ότι η επίπτωση των μεταναστών στην απασχόληση των 

Ελλήνων είναι αρνητική. Ωστόσο, παρ’ όλο που το ίδιο μοτίβο παρατηρείται σχετικά με τους 

μισθούς των εγχώριων, σπάνια το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται στατιστικά σημαντικό. Ίσως, 

το εύρημα αυτό να οφείλεται στην περιορισμένη ευελιξία που χαρακτηρίζει τους μισθούς στην 

ελληνική αγορά εργασίας. Συνολικά, δεν φαίνεται να προκύπτει ότι οι μετανάστες ασκούν 

δραματικές επιδράσεις στις επιδόσεις των γηγενών στην αγορά εργασίας, εντούτοις, είναι ένα 

ζήτημα που απαιτεί μελλοντική διερεύνηση. 

                                                           
17 Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1990, το συμπέρασμα που εξαγόταν από την πληθώρα των εμπειρικών 

εργασιών είναι ότι οι επιπτώσεις της μετανάστευσης ήταν εξαιρετικά μικρές και εντοπίζονταν κυρίως στους 

ανειδίκευτους εργάτες (βλ. λ.χ. Altonji και Card, 1991; Pischke και Velling, 1997). Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

Borjas (2003) τα αποτελέσματα των πρώιμων αυτών μελετών ήταν παραπλανητικά εξαιτίας σοβαρών 

μεθοδολογικών προβλημάτων, όπως η ενδογένεια (λ.χ. οι μετανάστες τείνουν να εγκαθίστανται σε πόλεις που 

προσφέρουν υψηλούς μισθούς) και η εσωτερική μετανάστευση των εγχώριων από περιοχές που υπάρχουν υψηλές 

μεταναστευτικές συγκεντρώσεις. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, ο Borjas προτείνει τη 

μελέτη σε εθνικό αντί για τοπικό επίπεδο, διαχωρίζοντας την εθνική αγορά εργασίας σε κελιά εκπαίδευσης και 

εργασιακής εμπειρίας. Η υπόρρητη υπόθεση είναι ότι οι μετανάστες δεν μπορούν να επιλέξουν το κελί στο οποίο 

θα βρεθούν με τρόπο ανάλογο με αυτόν που επιλέγουν την πόλη διαμονής. Αντίστοιχα, οι εγχώριοι δεν μπορούν 

μετακινηθούν μεταξύ των κελιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πίεση που υφίστανται από την αύξηση της 

προσφοράς εργασίας, εφόσον δεν διαθέτουν τις ανάλογες δεξιότητες. Η πρωτοποριακή αυτή εργασία του Borjas 

υποδηλώνει ότι η αύξηση κατά 10% του εργατικού δυναμικού εξαιτίας των μεταναστών προκαλεί μείωση των 

μισθών στις ΗΠΑ κατά 4%. Τέλος, μεταγενέστερες εργασίες, εξελίσσοντας τη μεθοδολογία του Borjas στην 

κατεύθυνση των έμμεσων επιδράσεων των μεταναστών σε όλα τα υπόλοιπα κελιά, επιτρέποντας ταυτόχρονα και 

την ανάλογη προσαρμογή του φυσικού κεφαλαίου, βρίσκουν ότι η συνολική επίδραση των μεταναστών στους 

μισθούς των εγχώριων στις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία είναι κατά πολύ, μικρότερη από αυτή που εμφανίζει 

ο Borjas (βλ. Ottaviano και Peri, 2012; Manacorda κ.ά., 2012). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10. Συμμετοχή Ελλήνων και μεταναστών στο ΕΔ. 1999-2017. 
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1. Ζήτηση επέκτασης (expansion demand) ανά επάγγελμα και επίπεδο 

δεξιοτήτων 
 

Όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή του παρόντος κειμένου, μετά από μια μακρά 

περίοδο οικονομικής επέκτασης από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 μέχρι και τα τέλη της 

δεκαετίας του 2000, η ελληνική οικονομία, εν τέλει, υπέστη δραματικές μεταβολές, οι οποίες 

πυροδοτήθηκαν  από το τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε με την κατάρρευση 

της Lehman Brothers το 2007. Έκτοτε, η Ελλάδα απώλεσε την ικανότητα δανεισμού από τις 

χρηματαγορές, εξαιτίας των υψηλών δίδυμων ελλειμμάτων (γενικής κυβέρνησης και 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) που παρήγαγε. Προκειμένου να αποφευχθεί η άτακτη 

χρεοκοπία, η ελληνική κυβέρνηση προσέφυγε το 2010 στο μηχανισμό στήριξης που παρείχε 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

Μεταξύ των πιο σημαντικών από τις μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία 

έτη, η ανεργία εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της 

κρίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, το 27.5% το 2013. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους νέους ηλικίας 15-24 άγγιξε κατά το ίδιο έτος το 60%. 

Ταυτόχρονα, το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών στο εργατικό δυναμικό παρουσιάζει 

πτωτική τάση. Στον αντίποδα, παρατηρείται σημαντική αύξηση της συμμετοχής τις γυναίκες 

ηλικίας 25 και άνω. (βλ. Γράφημα 1).18  

Την ίδια στιγμή, παράλληλα με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και 

εσωτερικής υποτίμησης, διαδοχικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν μια σειρά από διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, που είχαν στόχο την προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Όπως 

                                                           
1818 Το μοτίβο αυτό είναι συνεπές με τη θεωρία του αποθαρρημένου εργάτη, δηλ. της εξόδου από το εργατικό 
δυναμικό εξαιτίας απογοήτευσης κατά τη διάρκεια της καθοδικής φάσης του οικονομικού κύκλου. 
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έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων η αποκέντρωση των 

ρυθμίσεων καθορισμού των μισθών, η απορρύθμιση της νομοθεσίας για την προστασία της 

απασχόλησης και η ενίσχυση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, ενώ συνεχίστηκε με 

γοργούς ρυθμούς και η παλαιότερη τάση μείωσης του αριθμού των εργαζόμενων που 

εκπροσωπείται από εργατικά σωματεία. 

 

 
Γράφημα 1 Ποσοστά ανεργίας και συμμετοχής στο ΕΔ ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα 
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Επί του παρόντος, αξίζει επίσης να τονιστεί, ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα 

απείχε πολύ από το να χαρακτηριστεί ως το αρχετυπικό υπόδειγμα μιας ευέλικτης αγοράς 

εργασίας (όπως λ.χ. η αγορά εργασίας των ΗΠΑ), η ανταπόκριση των μισθών στα νέα 

μακροοικονομικά δεδομένα, υπήρξε αρκούντως βραδεία. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να 

αποτελεί έκπληξη η εκτίναξη των ποσοστών ανεργίας. Το γεγονός αυτό, είναι συμβατό με τα 

εμπειρικά ευρήματα διαφόρων μελετών, μέχρι και την περίοδο υπογραφής του πρώτου 

μνημονίου μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων της το 2010. Για παράδειγμα, οι Babetskii 

(2005); Livanos (2010) και Daouli κ.ά. (2013) βρίσκουν λίγες ενδείξεις υπέρ της καμπύλης 

μισθών (wage curve),19 που προτάθηκε από τους Blanchflower και Oswald (1994). Ωστόσο, 

νεότερα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η ελαστικότητα του μισθού ως προς το ποσοστό 

ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά, έπειτα από την εφαρμογή των πρώτων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων σχετικά με τους θεσμούς που διέπουν την ελληνική αγορά εργασίας (βλ. 

λ.χ. Cholezas και Kanellopoulos, 2015). 

Κατά την περίοδο 2014-2017, παρατηρείται μια τάση, αργής αποκλιμάκωσης του 

ποσοστού ανεργίας. Χωρίς να επικαλούμαστε κάποια αιτιώδη σχέση και λαμβάνοντας 

υπόψη το γεγονός της επιστροφής στην ύφεση, έπειτα από κάποια σημάδια ασθενικής 

ανάκαμψης το 2014, καθώς και της πολιτικής αστάθειας που επικράτησε μέχρι και το τέλος 

του 2015, η ανάσχεση της αυξητικής τάσης της ανεργίας ίσως να οφείλεται στο γεγονός της 

ενίσχυσης της ευελιξίας των θεσμών στην αγορά εργασίας και της αντίστοιχης προσαρμογής 

των μισθών. Στο γεγονός αυτό ίσως συνηγορούν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του 

συστήματος Εργάνη και της ΕΕΔ, σύμφωνα με τα οποία το ισοζύγιο των νέων θέσεων 

εργασίας γέρνει σαφώς υπέρ των χαμηλής ποιότητας, προσωρινών (ή εποχικών) και μερικής 

                                                           
19 Αναφερόμαστε στην αρνητική συσχέτιση μεταξύ των μισθών και της ανεργίας. 



28 
 

απασχόλησης θέσεων. Τέλος, άξια λόγου είναι και η ανοδική τάση που παρατηρείται, κατά 

την ίδια περίοδο, σε ότι αφορά τόσο την εισοδηματική όσο και την μισθολογική ανισότητα, 

αντίθετα από ότι συνέβη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 

του 2000 (βλ. λ.χ. Chletsos και Roupakias, 2018). 

Πέραν της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα από το 2008, αξίζει επίσης να 

υπενθυμιστεί, ότι, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας είναι προστατευμένο από τον διεθνή ανταγωνισμό, η ένταξη της χώρας, αρχικά, 

στην Ευρωπαϊκή και Οικονομική Κοινότητα και μετέπειτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 

επιφέρει δραματική αύξηση του εξωτερικού ανταγωνισμού στους υπόλοιπους κλάδους. 

Ταυτόχρονα, η διείσδυση της τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία είναι αρκετά 

σημαντική, καθώς επίσης και η συνεχής αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού σε ότι αφορά 

τις δεξιότητες που κατέχει.20  

Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση της 

απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας κατά τα επόμενα έτη. Όπως συνοψίζεται στο 

Acemoglu και Autor (2010), από την πολλά υποσχόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την 

επίδραση της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης στις χώρες της Δύσης (με τις μορφές 

του offshoring και του outsourcing, καθώς και του ελεύθερου εμπορίου), προκύπτει ότι είναι 

θετική σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού, σε θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν την εκτέλεση περίπλοκων καθηκόντων 

(abstract και complex tasks). Από την άλλη, με δεδομένο το γεγονός ότι η πρόοδος της 

                                                           
20 Η τάση αυτή έχει προκληθεί από την εξάπλωση της μαζικής παιδείας, κυρίως, έπειτα από την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας το 1974 και μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν το 1976,. Σημαντική είναι επίσης η 
συμβολή των προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης και διαφόρων άλλων προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ομαλή ένταξη αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά 
εργασίας. Για μια πιο λεπτομερή συζήτηση, βλ. στο Tsakloglou και Cholezas (2005). 
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τεχνολογίας δεν έχει καταφέρει να υποκαταστήσει (ίσως, προς το παρόν) υπηρεσίες και 

καθήκοντα που εκτελούνται από ανειδίκευτους εργαζόμενους (λ.χ. μεταφορές, 

καθαριότητα), παρατηρείται η τάση συμπίεσης της λεγόμενης μεσαίας τάξης, καθώς άτομα 

που απασχολούνται σε εργασίες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα καθήκοντα 

ρουτίνας και απαιτούν ένα μέτριο επίπεδο εξειδίκευσης, τείνουν να υποκαθίστανται από την 

τεχνολογία. Ως εκ τούτου, διάχυτο εμφανίζεται το φαινόμενο της πόλωσης των θέσεων 

εργασίας (job polarization) κατά τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

Ευρώπη (βλ. λ.χ. Autor, Katz και Kearney, 2006; Goos, Manning, και Salomons, 2009). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η διενέργεια 

προβλέψεων αναφορικά με τη ζήτηση εργασίας για την περίοδο 2018-2022. Δεδομένων των 

συνθηκών που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά και εν γένει λόγω της περιορισμένης 

δυνατότητας πρόβλεψης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, εξαιτίας των ορίων που 

επιβάλλουν τα διαθέσιμα δεδομένα για την ελληνική οικονομία (σχετικά μικρός αριθμός 

παρατηρήσεων, σφάλματα μέτρησης, μειωμένη αξιοπιστία κ.τ.λ.), οι προβλέψεις 

διεξάγονται αποκλείοντας το σενάριο νέας κρίσης, τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο 

επίπεδο. Με άλλα λόγια κρίσιμης σημασίας υπόθεση αποτελεί η σταθεροποίηση της 

ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή, εκ νέου εισόδου της σε ένα σπιράλ ύφεσης (που θα 

μπορούσε δυνητικά να προκύψει από αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης στις επόμενες 

εθνικές εκλογές ή τροφοδοτούμενο από πιθανή χειροτέρευση της δημοσιονομικής θέσης της 

Ελλάδας, σε συνδυασμό με την αποχώρησή της από το μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του ΔΝΤ, ή από μια νέα διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση/ επιδείνωση του 

διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος) κατά τα επόμενα πέντε έτη.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τρία σενάρια έχουν υιοθετηθεί αναφορικά με την 

πορεία της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2018-2022 (βλ. Γράφημα 2). Ως σημείο 

αναφοράς (baseline/low scenario) θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να 

μεγεθύνεται με ρυθμούς της τάξης του 2%, δηλαδή σύμφωνα με το ρυθμό που προβλέπουν 

οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί. Το απαισιόδοξο σενάριο (low scenario), υποθέτει 

ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 1.4%, ίσο δηλαδή με το ρυθμό που πέτυχε η ελληνική 

οικονομία το2017. Τέλος, το αισιόδοξο σενάριο (high scenario) περιλαμβάνει την παραδοχή 

της μεγέθυνσης της οικονομίας στην περιοχή του 3%.  

 

 
Γράφημα 2 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε σταθερές τιμές (2010). Πηγή: AMECO database 

 

Η παρούσα ενότητα, περιλαμβάνει τις υπό-ενότητες που παρουσιάζονται στο 

Γράφημα 3:  

a. Ενότητα 2.1.1 και 2.1.2 (Προβολές απασχόλησης χρησιμοποιώντας τεχνικές 

ανάλυσης συνολοκλήρωσης και χρονολογικών σειρών-διαστρωματικών στοιχείων. 
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b. Ενότητα 2.2 και 2.3 (ζήτηση επέκτασης ανά επάγγελμα και εκπαιδευτικό επίπεδο  

 

c. Ενότητα 3 (εκτίμηση ζήτησης αντικατάστασης).  

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Γράφημα 3 Επισκόπηση της προσέγγισης για την πρόβλεψη δεξιοτήτων - Ζήτηση 

 

Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε το δυνατόν περισσότερη πληροφορία αναφορικά 

με την εξέλιξη των μεγεθών που εξετάζονται, καθώς επίσης και να αποφύγουμε την εξαγωγή 

εσφαλμένων συμπερασμάτων εξαιτίας του οικονομικού κύκλου, η πλειοψηφία των 

ανωτέρω ενοτήτων βασίζεται σε οικονομετρική ανάλυση των μικρο-δεδομένων της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1999-2017.21 Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 

επισημανθεί, ότι προκειμένου να αυξήσουμε την αξιοπιστία των εκτιμήσεων, προβαίνουμε 

                                                           
21 Σε κάθε άλλη περίπτωση αναφέρονται οι πηγές των δεδομένων και το χρονικό διάστημα που αφορούν. 

 Ενότητα 2.1.1 και 2.1.2: 

Προβολές απασχόλησης  

Ενότητα 3: Ζήτηση 

αντικατάστασης ανά 

επάγγελμα / εκπαιδευτικό 

επίπεδο  

Ενότητα 2.2: Ζήτηση 

επέκτασης ανά επάγγελμα  

Ενότητα 2.3: Ζήτηση 

επέκτασης ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο  

Άνοιγμα θέσεων  

ανά επάγγελμα 

Άνοιγμα θέσεων ανά εκπαιδευτικό 

επίπεδο 
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σε εναρμονισμό των διαστρωματικών στοιχείων της ΕΕΔ προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

ζήτημα της μεταβολής των κωδικοποιήσεων τόσο των επαγγελματικών κατηγοριών όσο και 

των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Πέραν του προφανούς λόγου για την ανάγκη 

δημιουργίας ομοιογενούς χρονολογικής σειράς, ο εναρμονισμός των δεδομένων καθίσταται 

απαραίτητος και για δύο επιπλέον λόγους. Πρώτον, χρησιμοποιώντας, κατά τι, ευρύτερες 

επαγγελματικές κατηγορίες, αυξάνεται ο αριθμός των παρατηρήσεων για κάθε μια από 

αυτές και κατά συνέπεια η αξιοπιστία των προβλέψεων. Δεύτερον, καθίσταται εφικτή η 

εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων που προϋποθέτουν την απουσία κενών στο δείγμα. 

Όλες μαζί οι παραπάνω ενότητες παράγουν αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των 

θέσεων εργασίας που αναμένεται να ανοίξουν την περίοδο μεταξύ 2018 και 2022:22  

• ανά κλάδο NACE  οικονομικής δραστηριότητας; 

• ανά επάγγελμα ISCO; 

• ανά επίπεδο εκπαίδευσης; 

• εξαιτίας της ζήτησης αντικατάστασης 

 

Ενδεικτικά και πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των προβλέψεων, στον Πίνακα 

1 εμφανίζεται η κατανομή των εργαζόμενων στα επαγγέλματα σε μονοψήφια κωδικοποίηση, 

καθώς και το αντίστοιχο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, την περίοδο 1999-2017. Όπως είναι 

προφανές, οι άνδρες υπερ-εκπροσωπούνται στην κατηγορία “Ειδικευμένοι τεχνίτες”, ενώ οι 

γυναίκες στην κατηγορία “Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές”. 

Αθροιστικά, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν επαγγέλματα που απαιτούν σχετικά μέτριο 

                                                           
22 Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές στην κωδικοποίηση των 
επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε τον 
εναρμονισμό των δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ακολουθώντας την αντιστοίχιση μεταξύ 
παλαιών και νέων κωδικών που προτείνεται από το CEDEFOP (βλ. Πίνακα Α11 του παραρτήματος).  
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επίπεδο τυπικών προσόντων, όπως οι “Υπάλληλοι γραφείου” και οι “ Απασχολούμενοι στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητές”. Στον αντίποδα, βρίσκονται οι κατηγορίες “Επαγγελματίες”, 

“Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα” και “Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες .
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Πίνακας 1. Κατανομή απασχολούμενων στα επαγγέλματα 

Επαγγέλματα  Απασχόληση 

(%) 

Εκπαίδευση σε έτη 

Άνδρες   

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 9.68 10.46 
Επαγγελματίες 12.63 15.68 
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 6.52 13.66 
Υπάλληλοι γραφείου 7.58 11.69 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 13.68 10.83 
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 12.21 7.08 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 20.20 9.25 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 10.52 9.24 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 5.05 8.40 
Ένοπλες Δυνάμεις 1.93 13.64 
   

Γυναίκες   

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 5.43 9.98 
Επαγγελματίες 19.17 15.56 
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 9.91 14.02 
Υπάλληλοι γραφείου 15.98 12.17 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 21.41 10.44 
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 13.46 6.21 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 3.52 8.73 
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι) 1.51 8.68 
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 9.27 8.45 
Ένοπλες Δυνάμεις 0.39 13.37 
Πηγή: Μικρο-δεδομένα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, 1999-2017. Επεξεργασία ΕΙΕΑΔ. 
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2.1.1 Προβολές απασχόλησης για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας βασισμένες 

στη μέθοδο συνολοκλήρωσης ARDL 
 

 

Για την πρόβλεψη της απασχόλησης κατά την επόμενη πενταετία, εξαιτίας της 

ζήτησης επέκτασης (expansion demand),23 χρησιμοποιούμε εναλλακτικά δύο μεθόδους 

εκτίμησης. Η πρώτη περιλαμβάνει τεχνικές ολοκλήρωσης και συνολοκλήρωσης· και 

συγκεκριμένα την προσέγγιση των αυτοπαλίνδρομων διανεμημένων υστερήσεων (ARDL), 

που προτείνεται από τους Pesaran, Shin και Smith (2001).24 Για το σκοπό της ανάλυσης 

αυτής, εφαρμόζονται μακροοικονομικά δεδομένα που αντλήθηκαν από τη στατιστική βάση 

AMECO, καθώς επίσης και από τις βάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, για την 

περίοδο 1980-2017.  

Υποθέτοντας για λόγους παρουσίασης δύο μόνον μεταβλητές, η μέθοδος 

συνολοκλήρωσης των ορίων (bounds testing) ARDL για τη διερεύνηση της μακροχρόνιας 

σχέσης περιλαμβάνει την εκτίμηση του ακόλουθου υποδείγματος διόρθωσης λαθών 

(Unrestricted Error Correction Model, UECM): 

 

𝛥𝛶𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝛶𝑡−1 + 𝑎2𝛸𝑡−1 + ∑ 𝛾1𝛥𝛶𝑡−𝑖

𝑝−1

𝑖=1

+ ∑ 𝛾1𝛥𝛸𝑡−𝑖

𝑞−1

𝑖=1

+ 𝑢𝑡 

 

όπου Δ είναι ο τελεστής πρώτων διαφορών, Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή του 

υποδείγματος, Χ η ερμηνευτική μεταβλητή και u είναι το σφάλμα που αποτελείται από 

                                                           
23 Αναφερόμαστε στην μεταβολή της απασχόλησης εξαιτίας της οικονομικής μεγέθυνσης. 
24 Η έννοια της συνολοκλήρωσης αρχικά εισήχθη από τους Granger (1981) και Engle και Granger (1987) και 
αναφέρεται στην ύπαρξη σχέσης ισορροπίας μεταξύ μη στάσιμων μεταβλητών. Έκτοτε, διάφορες μέθοδοι 
συνολοκλήρωσης έχουν αναπτυχθεί, εστιάζοντας κυρίως στον προσδιορισμό του αριθμού γραμμικά 
ανεξάρτητων διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, σε διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα. 
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ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές µε ίδια κατανοµή (independent and identically distributed, 

iid). 

Ο έλεγχος της μηδενικής υπόθεσης περί μη ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ 

των μεταβλητών που εξετάζονται, πραγματοποιείται μέσω του F-statistic, για την από κοινού 

στατιστική σημαντικότητα των υστερήσεων των μεταβλητών του υποδείγματος:  

𝑎1 = 𝑎2 = 0 

Η τιμή του F-statistic συγκρίνεται κατόπιν με τις κριτικές τιμές για δύο όρια, ένα κατώτατο 

όριο υποθέτοντας ότι οι μεταβλητές είναι στάσιμες, I(0) και ένα ανώτατο όριο υποθέτοντας 

ότι οι μεταβλητές είναι στάσιμες κατόπιν λήψεως πρώτων διαφορών, Ι(1). Εάν η τιμή του 

τεστ υπερβαίνει τις κριτικές τιμές στο ανώτατο όριο, τότε διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

συνολοκλήρωση. Εάν η τιμή του τεστ κείται μεταξύ των κριτικών τιμών στα δύο όρια τότε 

δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ούτε την αποδοχή ούτε και την απόρριψη της μηδενικής 

υπόθεσης περί μη συνολοκλήρωσης. Τέλος, εάν η τιμή του τεστ βρίσκεται κάτω από τις 

κριτικές τιμές στο κατώτατο όριο, τότε αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση περί μη 

συνολοκλήρωσης.  

Η μεθοδολογία των Pesaran κ.ά. (2001) παρουσιάζει μια σειρά από πλεονεκτήματα 

έναντι των εναλλακτικών μεθόδων, όπως λ.χ. η μέθοδος δύο σταδίων των Engle και Granger 

(1987), ή την προσέγγιση που προτείνεται από τους Johansen και Juselius (1990) (βλ. λ.χ. 

Narayan, 2004; Narayan και Narayan, 2004; Marques, Fuinhas, και Menegaki, 2016). Το 

σημαντικότερο πλεονέκτημά της αφορά την εφαρμογή της ανεξαρτήτως του βαθμού 

ολοκλήρωσης των υπό εξέτασιν σειρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος βαθμός είναι 

ίσος με ένα. Με άλλα λογία η μεθοδολογία αυτή παράγει εύρωστα (robust) αποτελέσματα 

ακόμη και στην περίπτωση όπου κάποιες μεταβλητές είναι στάσιμες και κάποιες άλλες 
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ολοκληρωμένες πρώτης τάξης. Το δεύτερο σημαντικότερο πλεονέκτημα αφορά την 

δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου σε μικρά δείγματα.25 Τέλος, η προσέγγιση των Pesaran 

κ.ά. (2001) είναι εφικτό να εφαρμοστεί συνδυαστικά με ψευδομεταβλητές 0-1 προκειμένου 

να ληφθούν υπόψη διάφορες διαρθρωτικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα κατά την 

περίοδο που εξετάζεται.26 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αποτελεί κοινή πρακτική στη βιβλιογραφία η χρήση 

απλών διμεταβλητών υποδειγμάτων, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη μακροχρόνιας 

σχέσης (βλ. λ.χ. τη συζήτηση στο Herzer, 2016), για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης 

καταφεύγουμε στη χρήση ενός πολυμεταβλητού υποδείγματος προκειμένου να 

ενισχύσουμε, τόσο την καλή προσαρμογή του στα δεδομένα όσο και την προβλεπτική του 

ικανότητα. Για την ακρίβεια, η ενδογενής μεταβλητή του υποδείγματος είναι ο φυσικός 

λογάριθμος της απασχόλησης, η εξέλιξη της οποίας υποθέτουμε ότι προσδιορίζεται από το 

γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον.27 Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, την πραγματική 

σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (Real effective exchange rate, REER) και τον 

πληθωρισμό (ρυθμός μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή): 

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐹(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐, 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑅𝐸𝐸𝑅) 

 

                                                           
25 Για παράδειγμα, ο Pattichis (1999) εφαρμόζει τη μέθοδο χρησιμοποιώντας μόλις 21 ετήσιες παρατηρήσεις. 
Αντίστοιχα, οι Tang και Nair (2002) χρησιμοποιούν μόνο 29 παρατηρήσεις. 
26 Για εφαρμογές της μεθόδου με ψευδομεταβλητές βλ. λ.χ. Pahlavani, Wilson, και Worthington (2005); 

Zachariadis (2007); Hoque και Yusop (2010); Fuinhas και Marques (2012); Marques κ.ά. (2016); Chletsos και 

Roupakias (2017). 
27 Όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή, πέραν των μακροοικονομικών μεταβλητών, σημαντική, στην εξέλιξη της 
απασχόλησης, αναμένεται και η συμβολή της μεταβολής της ποιότητας των θεσμών που διέπουν την αγορά 
εργασίας. Ωστόσο, δεδομένης της έλλειψης επαρκούς σειράς τέτοιων δεδομένων για την περίπτωση της 
Ελλάδας, είμαστε υποχρεωμένοι να αρκεστούμε στις πρώτες. Εξάλλου, όπως εμφανίζεται στο Γράφημα 5, η 
(in-sample) πρόβλεψη της απασχόλησης για το πρότερο διάστημα είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.  
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Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί τη βασική ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγματος 

μας, προκειμένου να συλλάβουμε την επίδραση της μεγέθυνσης της οικονομίας στην 

συνολική απασχόληση. Όπως είδαμε στην πρώτη ενότητα, μια πρώτη οπτική παρατήρηση 

της εξέλιξης των μεταβλητών αυτών από το 1960 μέχρι το 2017, συνηγορεί υπέρ μιας 

ασθενούς συσχέτιση μεταξύ των υπό εξέτασιν σειρών. Ωστόσο, από το 2008 και έπειτα, οι 

εν λόγω μεταβλητές εμφανίζονται να κινούνται ταυτόχρονα προς την ίδια κατεύθυνση. 

Μοναδική εξαίρεση, αποτελεί το έτος 2015, όπου η ασθενική αποκλιμάκωση της ανεργίας 

συμβαίνει ταυτόχρονα με το φαινόμενο της επιστροφής στην ύφεση.28  

Ο λόγος των εισαγωγών και των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ της χώρας, 

χρησιμοποιείται προκειμένου να εξετάσουμε την επίδραση του διεθνούς εμπορίου στα 

επίπεδα της απασχόλησης. Αντίστοιχα, η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 

(δηλ. ο σταθμισμένος μέσος όρος του νομίσματος της χώρας των επιμέρους διμερών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών) μετρά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ελληνικής 

οικονομίας. Μια αύξηση του δείκτη αυτού υπονοεί ότι οι εξαγωγές γίνονται πιο ακριβές και 

οι εισαγωγές πιο φτηνές, με συνέπεια τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Σε ότι αφορά τη συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και απασχόλησης, είναι γνωστό, 

έπειτα από την εργασία του Phillips (1958), ότι τουλάχιστον στη δεκαετία του 1960, υπήρξε 

αρνητική (θετική) ανταλλακτική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας (απασχόλησης). 

Ωστόσο, η μετέπειτα εμπειρία τη δεκαετία του 1970, όπου εμφανίστηκε το φαινόμενο του 

στασιμοπληθωρισμού, καθώς και τη δεκαετία του 1990, όπου συνυπήρξαν φαινόμενα 

χαμηλού πληθωρισμού και χαμηλών ποσοστών ανεργίας, δεν φαίνεται να είναι συμβατή, 

                                                           
28 Από την άλλη, σε χώρες όπως λ.χ. στις ΗΠΑ έπειτα από την ύφεση του 2001, έχει παρατηρηθεί το αντίστροφο 
φαινόμενο της ανάκαμψης χωρίς απασχόληση (jobless recovery). 
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μακροχρόνια, με τη στατιστική σχέση που πρώτος διάγνωσε ο Phillips.2930 Ωστόσο, 

θεωρητικά, η αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται να αποβεί επιζήμια για την 

ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας, στο βαθμό που δεν υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 

σταθεροποιητικής πολιτικής (λ.χ. η υποτίμηση του νομίσματος) 

Παράλληλα, εκμεταλλευόμαστε ένα από τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης ARDL 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, χρησιμοποιώντας ψευδομεταβλητές 0-1 προκειμένου να 

λάβουμε υπόψη πιθανές διαρθρωτικές μεταβολές (structural break) στο υπόδειγμα. Ο 

προσδιορισμός αυτών γίνεται ενδογενώς με τη μέθοδο που εισήγαγαν οι Bai και Perron 

(1998, 2003). Συγκεκριμένα, εφαρμόζουμε τις στατιστικές UD-max, WD-max και SupF, με τις 

οποίες ελέγχουμε τη μηδενική υπόθεση περί μη ύπαρξης διαρθρωτικής μεταβολής στη 

διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται. Κατόπιν, ο αριθμός και η χρονολογία των 

διαρθρωτικών μεταβολών αποφασίζεται βάσει των στατιστικών Schwarz (SBC) και της 

τροποποιημένης εκδοχής του SBC των Liu, Wu and Zidek (1997) (LWZ).31  

Τέλος, εξετάζουμε την ευστάθεια του υποδείγματος, χρησιμοποιώντας τις 

στατιστικές που είναι γνωστές ως σωρευτικό άθροισμα (CUSUM) και σωρευτικό άθροισμα 

των τετραγώνων (CUSUM of squares) που προτείνονται από τους Brown κ.ά. (1975).32 

                                                           
29 Ενημερωτικά και μόνο, ο Irving Fischer (1973) στο άρθρο του “I discovered the Phillips curve: "A Statistical 
Relation between Unemployment and Price Changes" ισχυρίζεται ότι είναι ο πρώτος που διέγνωσε τη 
βραχυχρόνια ανταλλακτική σχέση πληθωρισμού και ανεργίας το 1926. 
30 Οι εμπειρίες αυτές οδήγησαν στην αμφισβήτηση της θεωρητικής βάσης της εν λόγω σχέσης από τους Phelps 
(1967) και Friedman (1968) και της επαναδιατύπωσής της, επαυξημένη με τις προσδοκίες σχετικά με τον 
πληθωρισμό και της έννοιας του φυσικού ποσοστού ανεργίας ή του  ποσοστού ανεργίας μη-επιταχυνόμενου 
πληθωρισμού (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment ή NAIRU). 
31 Ωστόσο, η τελική απόφαση ελήφθη συνδυαστικά, λαμβάνοντας υπόψη και την απλή γραφική απεικόνιση 
των δεδομένων. Σε ότι αφορά την υπό εξέτασιν μεταβλητή της απασχόλησης, είναι προφανές ότι μια τέτοια 
διαρθρωτική μεταβολή λαμβάνει χώρα το 2010. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα είναι εύρωστα 
ανεξαρτήτως της χρήσης των εν λόγω ψευδομεταβλητών.  
32 Όταν κάθε ένας από τους ελέγχους αυτούς κείται εντός των στατιστικών ορίων, τότε συμπεραίνει κανείς την 
ευστάθεια του ARDL υποδείγματος. 
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παρατίθενται στους πίνακες του 

παραρτήματος Α1 έως Α3 καθώς και στο γράφημα Α1. Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, 

οι περισσότερες μεταβλητές παρουσιάζουν πρόβλημα μοναδιαίας ρίζας και γίνονται 

στάσιμες εφόσον ληφθούν οι πρώτες διαφορές τους. Στον αντίποδα, οι μεταβλητές, 

σταθμισμένη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, εξαγωγές και εισαγωγές εμφανίζονται 

στάσιμες στα επίπεδα. Σε ότι αφορά τον έλεγχο για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης, η 

τιμή της στατιστικής F εμφανίζεται μεγαλύτερη από την κριτικές τιμές στο ανώτατο όριο, σε 

επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επομένως συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μακροχρόνια στατιστική 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών του υποδείγματος. Σε ότι αφορά τις μακροχρόνιες και 

βραχυχρόνιες συσχετίσεις, η μεταβλητή που εμφανίζεται να ασκεί τη σημαντικότερη 

επίδραση είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 

2.1.2 Προβολές απασχόλησης με τη μέθοδο σταθερών επιδράσεων (fixed effects) 
 

Η δεύτερη μεθοδολογία περιλαμβάνει εκτιμήσεις βασισμένες σε διαστρωματικά 

στοιχεία/χρονολογικών σειρών (panel data) για την περίοδο 1999-2017. Συγκεκριμένα, 

ακολουθώντας παρόμοια στρατηγική με αυτή του γραφείου στατιστικών της εργασίας των 

ΗΠΑ,33 θα εφαρμόσουμε το κάτωθι υπόδειγμα παλινδρόμησης σταθερών επιδράσεων (fixed 

effects): 

 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑢𝑖𝑡  

όπου η εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο φυσικός λογάριθμος της απασχόλησης ανά 

κλάδο i και χρονική στιγμή t και 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 είναι ένας όρος αλληλεπίδρασης μεταξύ της 

τάσης και ψευδομεταβλητών που δηλώνουν τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 

                                                           
33 https://www.bls.gov/home.htm 
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Επιπροσθέτως, υπό τους περιορισμούς των διαθέσιμων στοιχείων, το διάνυσμα των 

υπόλοιπων ερμηνευτικών μεταβλητών περιλαμβάνει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, τον 

πληθωρισμό και την μέση παραγωγικότητα στον κλάδο, για την οποία χρησιμοποιούμε 

προσεγγιστικά τον μέσο μισθό ανά κλάδο και έτος.34 Σύμφωνα με την κλασσική οικονομική 

θεωρία ο μισθός που λαμβάνει ένας εργαζόμενος  σε μια τέλεια ανταγωνιστική αγορά 

εργασίας ισούται με το οριακό του προϊόν.35 Ωστόσο, όπως συζητείται στο Schank (2015), η 

επίδραση της παραγωγικότητας στην απασχόληση δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

βεβαιότητα εκ των προτέρων. Από τη μία, εάν μειωθεί η παραγωγικότητα, χρειάζεται 

μεγαλύτερη ποσότητα του συντελεστή εργασία για να παραχθεί ένα δεδομένο επίπεδο 

προϊόντος. Από την άλλη, η μείωση της παραγωγικότητα της εργασίας, προκαλεί με τη σειρά 

της μείωση της ζήτησης σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Η τελική επίπτωση στην απασχόληση 

εξαρτάται από το μέγεθος των δύο αντίθετων αποτελεσμάτων. 

Οι εκτιμήσεις του υποδείγματος σταθερών επιδράσεων εμφανίζονται στον Πίνακα Α4 

του παραρτήματος. Η επίδραση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού στην απασχόληση 

παρουσιάζεται θετική και στατιστικά σημαντική. Από την άλλη, η μεταβλητή του μέσου 

μισθού ανά κλάδο εισέρχεται με αρνητικό πρόσημο. Σε ότι αφορά την επίδραση της τάσης 

στην απασχόληση, υπάρχει σημαντική ετερογένεια στα πρόσημα. Συγκεκριμένα, η επίπτωσή 

της στην απασχόληση στους κλάδους “Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία”, “Ορυχεία και 

λατομεία”, “Μεταποιητικές βιομηχανίες” και “Κατασκευές” εμφανίζεται αρνητική και 

στατιστικά σημαντική.  Από την άλλη, θετικός εμφανίζεται ο αντίκτυπός της στους κλάδους 

                                                           
34 Φυσικά αναγνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός μικροδεδομένων και μακροοικονομικών μεταβλητών ενέχει τον 
κίνδυνο μεροληπτικής εκτίμησης των τυπικών σφαλμάτων (βλ. λ.χ. Moulton, 1990), γι’ αυτό και 
χρησιμοποιούμε εύρωστα στην ετεροσκεδαστικότητσ και αυτοσυσχέτιση τυπικά σφάλματα. Σε κάθε 
περίπτωση, η παρούσα ανάλυση χρησιμοποιεί μόνον τις εκτιμήσεις των συντελεστών των παραμέτρων και 
επομένως δεν εγείρεται καμία αμφιβολία σε ότι αφορά την αξιοπιστία της πρόβλεψης.  
35 Βλ. στο Manning (2011), μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με διάφορα υποδείγματα ατελούς ανταγωνισμού 
στα οποία προκύπτει απόκλιση μεταξύ του μισθού και της παραγωγικότητας. 
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“Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού”, “Ξενοδοχεία και εστιατόρια”, 

“Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες”, “Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση 

και επιχειρηματικές δραστηριότητες” “Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση”, “Εκπαίδευση” και “Υγεία και κοινωνική μέριμνα”. Στους εναπομείναντες 

κλάδους ο συντελεστής της τάσης εμφανίζεται μη στατιστικά σημαντικός στα τυπικά επίπεδα 

στατιστικής σημαντικότητας. 

Τα αποτελέσματα των προβλέψεων που ελήφθησαν με τις δύο εναλλακτικές 

μεθόδους, παρουσιάζονται στο Γράφημα 4. Επιπλέον, για λόγους διαπίστωσης της 

ευρωστίας των αποτελεσμάτων, το γράφημα παρουσιάζει τις προβλέψεις και για την 

περίοδο που προηγήθηκε (in-sample πρόβλεψη). Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει 

κανείς, οι εκτιμώμενες τιμές της απασχόλησης (fitted values) είναι πολύ κοντά στις 

πραγματικές τιμές. Επιπλέον, διαισθητικά, λαμβάνοντας υπόψη και την τάση 

αποκλιμάκωσης της ανεργίας από το 2014 και έπειτα, τα αποτελέσματα για την περαιτέρω 

αύξηση της απασχόλησης την περίοδο 2018-2022 μοιάζουν αρκετά εύλογα και 

αληθοφανή.36 

Αξιοσημείωτα, οι προβλέψεις κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, ανεξαρτήτως 

της προσέγγισης που εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα, στο απαισιόδοξο σενάριο μεγέθυνσης της 

οικονομίας με ρυθμό της τάξης του 1.4%, η συνολική απασχόληση το 2022, αναμένεται να 

υπερβεί τα 4,041, σύμφωνα με τη μέθοδο ARDL ή τα 4,075 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη 

μέθοδο των σταθερών επιδράσεων. Στην περίπτωση του βασικού σεναρίου (μεγέθυνση 2%), 

η ζήτηση εμφανίζεται στα επίπεδα των 4,118 και 4,142 εκατομμυρίων, αντίστοιχα. Σύμφωνα 

                                                           
36 Στα Γραφήματα  Α3 και Α4 του παραρτήματος παρουσιάζονται επίσης και διάφορα μέτρα ελέγχου 
αξιοπιστίας των προβλέψεων (out-of sample).  
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με το αισιόδοξο σενάριο (μεγέθυνση 3%), η πρόβλεψη είναι για 4,253 και 4,263 εκατομμύρια  

θέσεις εργασίας. 

 

Γράφημα 4 Προβλέψεις απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας βάσει δεδομένων 
χρονολογικών σειρών μακροοικονομικών μεταβλητών με την μέθοδο συνολοκλήρωσης 
ARDL (πάνελ Α); βάσει δεδομένων ανά κλάδο και έτος (panel data), υπόδειγμα σταθερών 
επιδράσεων (πάνελ Β) 
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2.2 Ζήτηση για επαγγέλματα37  
 

Το επόμενο στάδιο της ανάλυσής μας περιλαμβάνει την εκτίμηση των μεριδίων των 

επαγγελματικών ομάδων που περιλαμβάνονται στην ΕΕΔ. Χρησιμοποιώντας και τις 

σταθμίσεις τριμήνου των ατόμων που παρέχει η ΕΕΔ, το multinomial logit υπόδειγμα που 

εκτιμούμε είναι της κάτωθι μορφής:383940 

𝑂𝑗𝑖 = 𝛽0𝑗 + 𝑏1𝑗𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝛽2𝑗𝑎𝑔𝑒 + 𝛽3𝑗𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 + 𝛽4𝑗𝑓𝑏 + 𝛽5𝑗𝐻𝐻 + 𝛽6𝑗𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 

Όπου: 

• η εξαρτημένη μεταβλητή O αναφέρεται στη ζήτηση για κάθε μια από τις  

επαγγελματικές κατηγορίες, j,  που προέκυψαν έπειτα από τον εναρμονισμό 

των μίκρο-δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Η κατηγορία 

αναφοράς αφορά το επάγγελμα “Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς”. 

• Η μεταβλητή trend χρησιμοποιείται προσεγγιστικά για την επίπτωση της 

τεχνολογικής προόδου και κάθε άλλης μεταβλητής που εμπεριέχει τάση και 

ενδεχομένως επηρεάζει τη ζήτηση, αλλά είναι δύσκολο να μετρηθεί. 

• Η μεταβλητή age είναι μια συνεχής μεταβλητή που δηλώνει την ηλικία του 

ατόμου i.  

                                                           
37 Για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν με τη μέθοδο εκτίμησης των μεταβαλλόμενων 
μεριδίων, στο Γράφημα Α5 του παραρτήματος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη ζήτηση επέκτασης σε 
διψήφιο επίπεδο κωδικοποίησης ISCO08, εφαρμόζοντας τη μέθοδο shift-share analysis, υποθέτοντας δηλαδή 
ότι η ζήτηση για κάθε επαγγελματική κατηγορία εξαρτάται από το μερίδιό της σε κάποιο έτος αναφοράς (2017) 
και την τάση της απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο. Συγκριτικά με τις δυναμικές μεθόδους που εφαρμόζονται 
στο κυρίως κείμενο, η μέθοδος αυτή είναι στατική, εφόσον η απασχόληση σε κάθε επαγγελματική κατηγορία 
προσδιορίζεται από την τάση της συνολικής απασχόλησης και το μερίδιό της την τελευταία χρονιά για την 
οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 
38 Βλ. λ.χ. Wilson (2008); Livanos και Wilson (2009); Adelzadeh (2017). 
39 Πέραν της εξειδίκευσης που παρουσιάζεται στο κείμενο, έχουμε πειραματιστεί και με εναλλακτικές μορφές, 
οι οποίες περιλαμβάνουν ψευδομεταβλητές για το επίπεδο εκπαίδευσης και τον κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας. Ωστόσο, είτε λόγω ανεπαρκούς αριθμού παρατηρήσεων είτε λόγω μη εύλογων εκτιμήσεων, 
προτιμήθηκε να μην συμπεριληφθούν στο τελικό υπόδειγμα. 
40 Οι εκτιμήσεις για το μονοψήφιο και το διψήφιο επίπεδο επαγγελμάτων, παρουσιάζονται στους πίνακες του 
Παραρτήματος Α6 και Α7, αντίστοιχα. 
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• Η μεταβλητή gender είναι διακριτή 0-1 και δηλώνει εάν ο ερωτώμενος είναι 

άνδρας ή γυναίκα. 

• Η μεταβλητή fb είναι διακριτή 0-1 και δηλώνει εάν ο ερωτώμενος είναι Έλληνας 

ή μετανάστης. 

• Η μεταβλητή HH είναι διακριτή 0-1 και δηλώνει εάν ο ερωτώμενος είναι 

επικεφαλής νοικοκυριού ή όχι. 

• Το διάνυσμα region περιλαμβάνει ψευδομεταβλητές που δηλώνουν την 

περιφέρεια διαμονής. Προκειμένου να αποφύγουμε το πρόβλημα της 

πολυσυγγραμμικότητας, παραλείπουμε την περιφέρεια της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Το βασικό πλεονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι ότι το άθροισμα των 

πιθανοτήτων που προκύπτουν ισούται με τη μονάδα. Επομένως, δεν απαιτείται καμία 

ενέργεια εκ μέρους του ερευνητή προκειμένου να ικανοποιηθεί η ιδιότητα τα μερίδια των 

επαγγελμάτων να αθροίζουν στο 100%. Επιπλέον, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται 

έναντι της ομάδας αναφοράς (εν προκειμένω, ως προς την κατηγορία “Γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς”). Για παράδειγμα, ο συντελεστής 0.021 για τις Ένοπλες 

Δυνάμεις, που εμφανίζεται στον Πίνακα Α7 του παραρτήματος, υποδηλώνει ότι μια 

μεταβολή του χρόνου κατά μία μονάδα (έτος), η πιθανότητα να εμπίπτει κανείς στην εν λόγω 

επαγγελματική ομάδα, αναμένεται να μεταβληθεί κατά 0.021 σε σχέση με την 

επαγγελματική ομάδα αναφοράς. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων που προκύπτουν από την ανάλυση 

αυτή (βλ. Γράφημα 5 και 8) με τις εκτιμήσεις για την απασχόληση στο σύνολο των κλάδων 
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παραγωγής, λαμβάνονται οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες 2 έως 7.41 Στον 

Πίνακα 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε μονοψήφιο επίπεδο. Η γραφική 

απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών δίνεται στο γράφημα 6. Η μεταβολή της ζήτησης 

λόγω επέκτασης παρουσιάζεται στο γράφημα 7. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να διαπιστώσει 

κανείς ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν είναι απολύτως συμβατά με την ιδέα της 

πόλωσης. Ναι μεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη των επαγγελμάτων που είναι έντασης 

δεξιοτήτων, ωστόσο, σε ότι αφορά τα λεγόμενα μεσαία επαγγέλματα, η εικόνα που 

προκύπτει είναι μικτή. Από τη μια, προβλέπεται σημαντική ανάπτυξη για τους 

“Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές” και τους “Χειριστές σταθερών 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων …”. Από την άλλη, μείωση της απασχόλησης αναμένεται στις 

επαγγελματικές ομάδες “Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι …” και “Ειδικευμένοι τεχνίτες 

…”. 

Το επόμενο βήμα της ανάλυσής μας περιλαμβάνει την εκτίμηση της ζήτηση εργασίας 

ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.42 Για τους σκοπούς της ανάλυσής μας, 

χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα του Πίνακα 2 συνδυαστικά με τη συμμετοχή κάθε 

επαγγέλματος στην κλαδική απασχόληση για το 2017. Όπως είναι φανερό από τα 

αποτελέσματα που παρατίθενται στον Πίνακα 3, σημαντική μείωση της απασχόλησης 

προκύπτει στον κλάδο “Γεωργία, δασοκομία και αλιεία”. Από την άλλη σημαντική ανάπτυξη 

προβλέπεται για τους κλάδους “Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών; “Ξενοδοχεία και Εστιατόρια” και “Εκπαίδευση”. 

                                                           
41 Δεδομένης της σχετικής συμφωνίας των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους πρόβλεψης, 
για λόγους συντομίας παρατίθενται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μέθοδο ARDL. Στα Γραφήματα 
του παραρτήματος Α3 και Α4 παρατίθεται ο έλεγχος της αξιοπιστίας των εκτιμήσεων σε πραγματικό χρόνο 
βάσει διαφόρων κλασσικών στατιστικών αξιοπιστίας.  
42 Για τις ανάγκες της ανάλυσης αυτής έχει εφαρμοστεί εναρμονισμός των κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Α12 του παραρτήματος. 



47 
 

Πίνακας 2. Συνολική Απασχόληση ανά μονοψήφιο επάγγελμα (2017-2022) 

Επαγγέλματα Employment Σύνθετος/μέσος ρυθμός 
μεγέθυνσης 

Μερίδια (%) 

 2022 2017-2022 2017 2022 

2017 Low Basic High Low Basic High   

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη 87,660 49,946 50,899 52,572 -10.64 -10.30 -9.72 2.31 1.24 

Επαγγελματίες 734,377 844,860 860,984 889,276 2.84 3.23 3.90 19.37 20.91 

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα 300,999 346,528 353,142 364,746 2.86 3.25 3.92 7.94 8.57 

Υπάλληλοι γραφείου 402,403 390,230 397,678 410,745 -0.61 -0.24 0.41 10.61 9.66 

Απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές 898,425 1,126,350 1,147,846 1,185,564 4.63 5.02 5.70 23.70 27.87 

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι και αλιείς 421,854 318,520 324,599 335,266 -5.46 -5.11 -4.49 11.13 7.88 

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 360,943 330,465 336,772 347,838 -1.75 -1.38 -0.74 9.52 8.18 

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι) 232,027 266,454 271,539 280,462 2.81 3.20 3.86 6.12 6.59 

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες 286,028 284,450 289,879 299,404 -0.11 0.27 0.92 7.54 7.04 

Ένοπλες Δυνάμεις 66,693 83,605 85,200 88,000 4.62 5.02 5.70 1.76 2.07 

Σύνολο 3,791,408 4,041,408 4,118,539 4,253,873 1.29 1.67 2.33 100.00 100.00 

Πηγή: εκτιμήσεις του ΕΙΕΑΔ βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, 1999-2017. 
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Γράφημα 5 Διαχρονικά Μεταβαλόμενα (μονοψήφια) μερίδια- Ελλάδα Source: Επεξεργασία ΕΙΕΑΔ επί των στοιχείων της ΕΕΔ, 1999-2017.
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Γράφημα 6 Απασχόληση ανά μονοψήφιο επάγγελμα, 2017 and 2022 
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Γράφημα 7 Ζήτηση επέκτασης (Expansion Demand) ανά μονοψήφιο επάγγελμα, 2017-2022
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Πίνακας 3 Συνολική απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, (2017-2022) 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 2017 Low Basic High 

Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία 457,036 358,067 364,901 376,891 

Ορυχεία και λατομεία 12,801 10,428 10,627 10,976 

Μεταποιητικές βιομηχανίες  360,183 370,333 377,400 389,802 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού  

 
58,945 57,526 58,624 60,551 

Κατασκευές  149,109 143,467 146,205 151,009 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή 
αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών 
και ειδών προσωπικής ή οικιακής 
χρήσης  

 
 
 

683,875 798,490 813,729 840,468 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια  375,200 430,262 438,474 452,882 

Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες  

277,069 
304,378 310,187 320,379 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί  
  

 
 

94,638 99,094 100,985 104,304 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 
εκμίσθωση και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, Επαγγελματικές, 
επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες* 

 
 
 
 

301,370 335,873 342,283 353,530 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· 
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση  
   

 
 

331,881 358,861 365,710 377,727 

Εκπαίδευση  295,170 336,253 342,671 353,931 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα 225,335 257,014 261,920 270,526 

Άλλες δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
συνόλου ή κοινωνικού και ατομικού 
χαρακτήρα  

 
 
 

129,817 145,116 147,886 152,746 

Δραστηριότητες νοικοκυριών  37,597 36,246 36,938 38,151 

ΣΥΝΟΛΟ 3,790,025 4,041,408 4,118,539 4,253,873 

*Στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του εν λόγω κλάδου εντάσσονται οι Διοικητικές και 
υποστηρικτικές δραστηριότητες 
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Μετακινούμενοι σε διψήφιο επίπεδο κατηγοριοποίησης (Πίνακας 4), προφανώς η 

εικόνα παραμένει η ίδια. Ωστόσο, η ανάλυση αυτή μας επιτρέπει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σε πιο λεπτομερές επίπεδο. Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής 

συμπεράσματα: 

• Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη…: Ο αριθμός των εργαζόμενων 

στην κατηγορία αυτή αναμένεται να αυξηθεί από 4,349 σε 7,797 (Σενάριο 

βάσης), 7,651 (Απαισιόδοξο σενάριο), 8,053 (Αισιόδοξο σενάριο). 

• Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές: Ο αριθμός των ατόμων στο εν λόγω 

επάγγελμα αναμένεται να παραμείνει στα επίπεδα του 2017, σύμφωνα και με 

τα τρία σενάρια 

• Διευθυντές παραγωγής, εξειδικευμένων υπηρεσιών…: Η ζήτηση αναμένεται να 

μειωθεί σημαντικά, περίπου στις 30 χιλιάδες. 

• Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί…: Η συνολική 

απασχόληση αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ, 188 (Βασικό σενάριο) και 198 

χιλιάδες (Αισιόδοξο σενάριο). 

• Επαγγελματίες του τομέα της υγείας: Μεταξύ 122 και 128 χιλιάδων αναμένεται 

να κυμανθεί η ζήτηση για τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. 

• Εκπαιδευτικοί: Συγκριτικά με το 2017, προβλέπεται ότι η ζήτηση θα αυξηθεί 

κατά περίπου 19 χιλιάδες, σύμφωνα με το Βασικό σενάριο. 

• Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης…: Η απασχόληση στο συγκεκριμένο 

επάγγελμα προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τις 280 χιλιάδες (Βασικό σενάριο). 

Στην περίπτωση του αισιόδοξου σεναρίου, αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις 290 

χιλιάδες. 
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• Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής…: Η συγκεκριμένη επαγγελματική 

ομάδα αναμένεται να καλύψει περί τις 82 ή 85 χιλιάδες θέσεις, εφόσον ισχύσει 

το βασικό ή το αισιόδοξο σενάριο, αντίστοιχα. 

• Τεχνικοί του τομέα της υγείας: Η ζήτηση αναμένεται να αγγίξει τις 85 χιλιάδες 

στην περίπτωση του αισιόδοξου σεναρίου 

• Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης…: Μεταξύ 184 και 197 

χιλιάδων αναμένεται να κυμανθεί η απασχόληση στη συγκεκριμένη 

επαγγελματική κατηγορία. 

• Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων…: Μείωση της ζήτησης προβλέπεται για την εν 

λόγω επαγγελματική κατηγορία. Συγκριτικά με το 2017, η απασχόληση 

προβλέπεται να μειωθεί από τις 304 χιλιάδες σε 294 χιλιάδες, εφόσον ισχύσει 

το βασικό σενάριο. 

• Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών: Αναμένεται μικρή αύξηση της ζήτησης περί 

της 4 χιλιάδες θέσεις. 

• Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών…: Περίπου 494 

χιλιάδες θέσεις εργασίας προβλέπεται ότι θα καλύψει η συγκεκριμένη 

κατηγορία, σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο. 

• Πωλητές: Σημαντική αύξηση της απασχόλησης αναμένεται για την 

συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Συγκεκριμένα, από περίπου 485 χιλιάδες 

το 2017, η απασχόληση το 2022 προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τις 656 χιλιάδες. 

• Ειδικευμένοι γεωργοί κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι…: Σημαντική μείωση, η οποία 

εκτιμάται ότι θα αγγίξει τις 100 χιλιάδες θέσεις αναμένεται για την εν λόγω 

κατηγορία. 
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• Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων…: Συνέχιση της φθίνουσας 

τάσης που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη προβλέπεται και από τα τρία 

σενάρια σχετικά με το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. 

• Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα…: 

Συγκριτικά με το 2017, μικρή μείωση της απασχόλησης αναμένεται, σε κάθε 

περίπτωση, για την κατηγορία αυτή. 

• Χειροτέχνες και τυπογράφοι: Κατά περίπου 2 χιλιάδες αναμένεται να μειωθεί 

η ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

• Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί: Κατά μέσο όρο, προβλέπεται ότι η 

απασχόληση θα μειωθεί περίπου 10 χιλιάδες θέσεις. 

• Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων…: Η απασχόληση 

αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 93 και 98 χιλιάδων θέσεων. 

•  Συναρμολογητές (μονταδόροι):  Η απασχόληση αναμένεται να ξεπεράσει τις 7 

χιλιάδες θέσεις. 

• Οδηγοί μέσων μεταφοράς…: Κατά μέσο όρο, αναμένεται μικρή μείωση της 

απασχόλησης. 

• Καθαριστές και βοηθοί...: Κατά μέσο όρο, αναμένεται ότι η απασχόληση θα 

παραμείνει σταθερή. 

• Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας: Προβλέπεται αύξηση 

της απασχόλησης κατά περίπου 7 χιλιάδες θέσεις. 

• Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών: 

Αναμένεται μικρή πτώση της ζήτησης περίπου 2 χιλιάδων. 
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• Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ 83 και 88 χιλιάδων προβλέπεται ότι θα κυμανθεί η 

απασχόληση στις ΕΔ το 2022. 

 

Εναλλακτικά, για λόγους σύγκρισης και διασταύρωσης των αποτελεσμάτων, 

εφαρμόζουμε και ένα απλό, διμεταβλητό υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης, όπου τα 

μερίδια των επαγγελμάτων παλινδρομούνται ως προς την τάση:43 

Sit = a + bit ∗ trend + uit 

Κατόπιν, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνουν 

οι προβολές των μεριδίων ανά επάγγελμα. Όπως θα διαπιστώσει κανείς από τις εκτιμήσεις 

που παρατίθενται στον Πίνακα 5, σε αρκετές επαγγελματικές κατηγορίες τα αποτελέσματα 

των δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων, σχεδόν ταυτίζονται. Σημαντικό είναι επίσης το 

γεγονός, ότι η κατεύθυνση της μεταβολής της ζήτησης είναι εξίσου η ίδια. Εξαιρέσεις 

αποτελούν οι επαγγελματικές ομάδες “Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές“ kai 

Καθαριστές και βοηθοί, Βοηθοί παρασκευής φαγητών, Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που 

παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Συλλέκτες 

απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες”.

                                                           
43 Η ιστορική εξέλιξη των πραγματικών επαγγελματικών μεριδίων για την περίοδο 1999-2017 παρατίθεται στο 
Γράφημα Α2 του παραρτήματος. Τα μερίδια των επαγγελμάτων υπολογίζονται από τα μίκρο-δεδομένα της ΕΕΔ 
βάσει των σταθμίσεων τριμήνου που παρέχονται. 
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Πίνακας 4 Προβολές Απασχόλησης ανά επάγγελμα (Multinomial logit υπόδειγμα), 2017-2022 

Occupations Employment Compound average growth 
rate 

Shares (%) 

 2022 2017-2022 2017 2022 

2017 Low Basic High Low Basic High   

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα 
διοικητικά στελέχη και μέλη των 
νομοθετικών σωμάτων 4,349 7,651 7,797 8,053 11.96 12.38 13.11 0.11 0.19 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 8,241 8,028 8,181 8,450 -0.52 -0.15 0.50 0.22 0.20 

13+14 Διευθυντές παραγωγής, 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου και άλλων 
υπηρεσιών 75,069 34,268 34,922 36,069 -14.52 -14.19 -13.64 1.98 0.85 

21+25 Ασκούντες επιστημονικά 
επαγγέλματα και μηχανικοί, 
Επαγγελματίες του τομέα των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 142,328 186,700 190,263 196,515 5.58 5.98 6.66 3.75 4.62 

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 114,282 122,454 124,791 128,891 1.39 1.77 2.44 3.01 3.03 

23 Εκπαιδευτικοί 246,559 260,049 265,012 273,720 1.07 1.45 2.11 6.50 6.43 

24+26 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και 
διοίκησης, του νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού κλάδου 231,207 275,658 280,919 290,150 3.58 3.97 4.65 6.10 6.82 

31+35 Τεχνικοί θετικών επιστημών και 
μηχανικής, Τεχνικοί του τομέα της 
πληροφόρησης και επικοινωνίας 68,450 81,257 82,808 85,529 3.49 3.88 4.56 1.81 2.01 

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 65,990 80,931 82,475 85,185 4.17 4.56 5.24 1.74 2.00 

33+34 Βοηθοί Επαγγελματιών 
επιχειρήσεων και διοίκησης, Βοηθοί 166,560 184,340 187,858 194,031 2.05 2.44 3.10 4.39 4.56 
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επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού 
και πολιτιστικού τομέα και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

41+43+44 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 
και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο, 
Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών 
δεδομένων και υλικών και άλλοι 
υπάλληλοι γραφείου 304,747 289,141 294,659 304,341 -1.05 -0.67 -0.03 8.04 7.15 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 97,656 101,089 103,019 106,404 0.69 1.07 1.73 2.58 2.50 

51+53+54 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών, ατομικής 
φροντίδας και υπηρεσιών προστασίας 413,097 469,688 478,652 494,380 2.60 2.99 3.66 10.90 11.62 

52 Πωλητές 485,328 656,662 669,195 691,184 6.23 6.64 7.33 12.80 16.25 

61+62 Ειδικευμένοι γεωργοί κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, 
επαγγελματίες  421,854 318,520 324,599 335,266 -5.46 -5.11 -4.49 11.13 7.88 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης 
κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 101,405 93,996 95,790 98,938 -1.51 -1.13 -0.49 2.67 2.33 

72+74 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων 
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, 
ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 149,690 140,629 143,313 148,022 -1.24 -0.87 -0.22 3.95 3.48 

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 18,284 15,415 15,710 16,226 -3.36 -2.99 -2.36 0.48 0.38 

75 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 91,564 80,425 81,960 84,653 -2.56 -2.19 -1.56 2.42 1.99 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 51,656 93,126 94,903 98,022 12.51 12.94 13.67 1.36 2.30 

82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) 1,805 7,488 7,631 7,882 32.92 33.42 34.29 0.05 0.19 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και 
χειριστές κινητού εξοπλισμού 178,566 165,839 169,004 174,558 -1.47 -1.09 -0.45 4.71 4.10 
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91+94+95+96 Καθαριστές και βοηθοί, 
Βοηθοί παρασκευής φαγητών, Πλανόδιοι 
πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν 
μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα, Συλλέκτες 
απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες 187,508 182,087 185,562 191,660 -0.58 -0.21 0.44 4.95 4.51 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, 
δασοκομίας και αλιείας 33,657 40,881 41,662 43,031 3.97 4.36 5.04 0.89 1.01 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, 
κατασκευών, μεταποίησης και 
μεταφορών 64,862 61,482 62,655 64,714 -1.06 -0.69 -0.05 1.71 1.52 

Ο1 Ένοπλες Δυνάμεις 66,693 83,605 85,200 88,000 4.62 5.02 5.70 1.76 2.07 

Total 3,791,407 4,041,408 4,118,539 4,253,873 1.29 1.67 2.33 100.00 100.00 

Πηγή: εκτιμήσεις του ΕΙΕΑΔ βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, 1999-2017. 
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Table 5 Προβολές Απασχόλησης ανά επάγγελμα (Μέθοδος Γραμμικής παλινδρόμησης), 2017-2022 

Occupations Employment Compound average growth 
rate 

Shares 
(%) 

 2022 2017-2022 2022 

2017 Low Basic High Low Basic High  

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη 
και μέλη των νομοθετικών σωμάτων 

 
4,349 5,744 5,854 6,046 5.72 6.12 6.81 0.14 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 8,241 11,914 12,142 12,541 7.65 8.06 8.76 0.29 

13+14 Διευθυντές παραγωγής, εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων 
λιανικού και χονδρικού εμπορίου και άλλων 
υπηρεσιών 

 
 
 

75,069 43,277 44,103 45,552 -10.43 -10.09 -9.51 1.07 

21+25 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και 
μηχανικοί, Επαγγελματίες του τομέα των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας 

 
 

142,328 170,594 173,849 179,562 3.69 4.08 4.76 4.22 

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 114,282 131,708 134,222 138,632 2.88 3.27 3.94 3.26 

23 Εκπαιδευτικοί 246,559 296,150 301,802 311,719 3.73 4.13 4.80 7.33 

24+26 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, 
του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 

 
231,207 272,246 277,442 286,558 3.32 3.71 4.39 6.74 

31+35 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής, 
Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

 
 

68,450 81,639 83,197 85,931 3.59 3.98 4.65 2.02 

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 65,990 83,668 85,265 88,067 4.86 5.26 5.94 2.07 

33+34 Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και 
διοίκησης, Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, 
κοινωνικού και πολιτιστικού τομέα και ασκούντες 
συναφή επαγγέλματα 

 
 
 

166,560 195,534 199,266 205,814 3.26 3.65 4.32 4.84 

41+43+44 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και 
χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο, Υπάλληλοι 

 
304,747 299,289 305,001 315,023 -0.36 0.02 0.67 7.41 
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καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών και 
άλλοι υπάλληλοι γραφείου 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 97,656 101,324 103,258 106,651 0.74 1.12 1.78 2.51 

51+53+54 Απασχολούμενοι στην παροχή 
προσωπικών υπηρεσιών, ατομικής φροντίδας και 
υπηρεσιών προστασίας 

 
 

413,097 457,530 466,262 481,583 2.06 2.45 3.12 11.32 

52 Πωλητές 485,328 576,572 587,576 606,884 3.51 3.90 4.57 14.27 

61+62 Ειδικευμένοι γεωργοί κτηνοτρόφοι, 
δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, 
επαγγελματίες  

421,854 

378,216 385,434 398,100 -2.16 -1.79 -1.15 9.36 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, 
εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 

 
101,405 77,204 78,677 81,262 -5.31 -4.95 -4.33 1.91 

72+74 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι και 
ηλεκτρονικοί 

 
 

149,690 141,427 144,126 148,862 -1.13 -0.75 -0.11 3.50 

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 18,284 11,217 11,431 11,806 -9.31 -8.97 -8.38 0.28 

75 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 91,564 67,126 68,407 70,655 -6.02 -5.66 -5.05 1.66 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

 
51,656 68,960 70,276 72,585 5.95 6.35 7.04 1.71 

82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) 1,805 7,485 7,628 7,878 32.91 33.41 34.27 0.19 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού 
εξοπλισμού 

 
178,566 174,839 178,176 184,030 -0.42 -0.04 0.60 4.33 

91+94+95+96 Καθαριστές και βοηθοί, Βοηθοί 
παρασκευής φαγητών, Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα 
που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Συλλέκτες 
απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες 

 
 
 
 

187,508 208,019 211,989 218,955 2.10 2.48 3.15 5.15 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και 
αλιείας 

 
33,657 42,437 43,247 44,668 4.75 5.14 5.82 1.05 
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93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, 
μεταποίησης και μεταφορών 

 
64,862 61,009 62,174 64,217 -1.22 -0.84 -0.20 1.51 

Ο1 Ένοπλες Δυνάμεις 66,693 76,281 77,737 80,292 2.72 3.11 3.78 1.89 

Total 3,791,407 4,041,408 4,118,539 4,253,873 1.29 1.67 2.33 100.00 

Source: EIEAD estimates based on Greek Labour Force Survey data, 1999-2017 
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Γράφημα 8 Διαχρονικά Μεταβαλόμενα (διψήφια) μερίδια- Ελλάδα Source: Επεξεργασία ΕΙΕΑΔ επί των στοιχείων της ΕΕΔ, 1999-2017. 
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Γράφημα 9 Απασχόληση ανά διψήφιο επάγγελμα, 2017-2022 
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Γράφημα 10 Ζήτηση επέκτασης ανά διψήφιο επάγγελμα, 2017-2022
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Πίνακας 6 Ζήτηση ανά τριψήφιο επάγγελμα, 2017 και πρόβλεψη για το 2022 

 2022 

Επαγγελματική κατηγορία 2017 Low Basic High 

111 Μέλη των νομοθετικών σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη 1,010 1,777 1,811 1,870 

112 Διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές 3,339 5,874 5,986 6,183 

121 Διευθυντές επιχειρηματικών υπηρεσιών και διευθυντές διοίκηση 4,879 4,752 4,843 5,002 

122 Διευθυντές πωλήσεων, έρευνας αγοράς και ανάπτυξης 3,363 3,276 3,338 3,448 

131 Διευθυντές παραγωγής στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεί 480 219 223 231 

132 Διευθυντές μεταποίησης, εξόρυξης, κατασκευών και διανομής 11,433 5,219 5,319 5,493 

133 Διευθυντές υπηρεσιών των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοι 1,593 727 741 765 

134 Διευθυντές επαγγελματικών υπηρεσιών 13,528 6,175 6,293 6,500 

141 Διευθυντές ξενοδοχείων και εστιατορίων 21,154 9,657 9,841 10,164 

142 Διευθυντές λιανικού και χονδρικού εμπορίου 22,214 10,140 10,334 10,673 

143 Διευθυντές άλλων υπηρεσιών 4,667 2,130 2,171 2,242 

211 Επαγγελματίες των φυσικών επιστημών και των επιστημών της γη 7,414 9,725 9,911 10,237 

212 Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί 2,358 3,093 3,152 3,256 

213 Επαγγελματίες των επιστημών της ζωής 20,046 26,295 26,797 27,678 

214 Μηχανικοί (εξαιρουμένων των ηλεκτροτεχνολόγων) 54,586 71,603 72,970 75,367 

215 Ηλεκτροτεχνολόγοι μηχανικοί 17,383 22,802 23,237 24,001 

216 Αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, πολεοδόμοι και σχεδιαστές 19,398 25,445 25,931 26,783 

221 Ιατροί εν γένει 50,972 54,617 55,659 57,488 

222 Νοσηλευτές και μαίες 13,411 14,370 14,644 15,125 

223 Ασκούντες παραδοσιακά και συμπληρωματικά ιατρικά επαγγέλματα 323 346 353 364 

224 Ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα 1,965 2,106 2,146 2,216 

225 Κτηνίατροι 3,243 3,475 3,541 3,658 

226 Άλλοι επαγγελματίες του τομέα της υγείας 44,368 47,541 48,448 50,040 

231 Διδακτικό προσωπικό ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 11,385 12,008 12,237 12,639 

232 Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης 11,824 12,471 12,709 13,127 
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233 Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 82,796 87,326 88,993 91,917 

234 Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί 85,319 89,987 91,704 94,718 

235 Άλλοι εκπαιδευτικοί 55,235 58,257 59,369 61,320 

241 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα 77,373 92,249 94,009 97,099 

242 Επαγγελματίες διοίκησης 21,994 26,223 26,723 27,601 

243 Επαγγελματίες πωλήσεων, έρευνας αγοράς και δημοσίων σχέσεων 13,456 16,043 16,349 16,886 

251 Σχεδιαστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών 18,271 23,967 24,424 25,227 

252 Επαγγελματίες βάσεων δεδομένων και δικτύων 2,873 3,769 3,841 3,967 

261 Νομικοί εν γένει 49,462 58,972 60,097 62,072 

262 Βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες και έφοροι αρχαιοτήτων, μουσείω 1,139 1,358 1,384 1,429 

263 Επαγγελματίες του κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 31,132 37,117 37,826 39,069 

264 Συγγραφείς, δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του γλωσσικού το 22,584 26,926 27,440 28,342 

265 Καλλιτέχνες εν γένει 14,066 16,770 17,090 17,652 

311 Τεχνολόγοι επιστημών φυσικής και μηχανικής 22,081 26,212 26,713 27,590 

312 Επόπτες ορυχείων, μεταποίησης και κατασκευών 3,098 3,678 3,748 3,871 

313 Τεχνολόγοι ελέγχου διαδικασίας 2,678 3,179 3,240 3,346 

314 Τεχνολόγοι των επιστημών της ζωής και ασκούντες συναφή επαγγ 1,832 2,175 2,216 2,289 

315 Ελεγκτές και τεχνικοί πλοίων και αεροσκαφών 14,383 17,074 17,400 17,972 

321 Τεχνικοί βοηθοί ιατρών και φαρμακοποιών 11,635 14,269 14,542 15,019 

322 Τεχνολόγοι νοσηλευτικής και μαιευτικής 39,036 47,874 48,788 50,391 

323 Τεχνολόγοι παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής 0 0 0 0 

324 Τεχνολόγοι και βοηθοί κτηνιάτρων 93 114 116 120 

325 Άλλοι τεχνολόγοι του τομέα της υγείας 15,226 18,673 19,030 19,655 

331 Επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και μαθηματικού κλάδου 49,404 54,678 55,721 57,552 

332 Πράκτορες και μεσίτες αγοραπωλησιών 26,754 29,610 30,175 31,167 

333 Πράκτορες παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 9,637 10,666 10,869 11,226 

334 Γραμματείς διοίκησης και ειδικευμένοι(-ες) γραμματείς 36,055 39,904 40,665 42,002 

335 Επαγγελματίες εφαρμογής του νόμου 11,361 12,574 12,814 13,235 
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341 Eπαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και θρησκευτικού τομέα 5,719 6,329 6,450 6,662 

342 Εργαζόμενοι στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής αγωγ 15,267 16,897 17,219 17,785 

343 Eπαγγελματίες του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα και τ 12,363 13,683 13,944 14,402 

351 Τεχνικοί λειτουργίας και παροχής βοήθειας στους χρήστες της 18,414 21,859 22,277 23,008 

352 Τεχνικοί τηλεπικοινωνιών και ραδιοτηλεόρασης 5,964 7,080 7,215 7,452 

411 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων 173,878 164,974 168,122 173,646 

412 Γραμματείς (γενικών καθηκόντων) 40,521 38,446 39,180 40,467 

413 Χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο 4,952 4,698 4,788 4,945 

421 Ταμίες, ταμειολογιστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 36,323 37,600 38,318 39,577 

422 Υπάλληλοι πληροφόρησης πελατών 61,333 63,489 64,701 66,827 

431 Υπάλληλοι λογιστηρίου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 24,180 22,942 23,380 24,148 

432 Υπάλληλοι καταγραφής υλικών και υπηρεσιών μεταφορών 30,884 29,302 29,862 30,843 

441 Άλλοι υπάλληλοι γραφείου 30,332 28,779 29,328 30,292 

511 Ταξιδιωτικοί συνοδοί, εισπράκτορες και ξεναγοί 9,683 11,009 11,220 11,588 

512 Μάγειροι 52,189 59,338 60,471 62,458 

513 Σερβιτόροι, εν γένει 168,355 191,418 195,072 201,481 

514 Κομμωτές/κομμώτριες, αισθητικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλ 38,238 43,476 44,306 45,762 

515 Οικονόμοι και διαχειριστές κτιρίων 14,195 16,140 16,448 16,988 

516 Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 7,115 8,090 8,244 8,515 

521 Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές 21,137 28,599 29,145 30,102 

522 Πωλητές σε καταστήματα 410,060 554,822 565,412 583,990 

523 Ταμίες και υπάλληλοι έκδοσης εισιτηρίων 27,714 37,498 38,213 39,469 

524 Άλλοι πωλητές 26,417 35,743 36,425 37,622 

531 Παιδοκόμοι και βοηθοί δασκάλων 17,173 19,526 19,898 20,552 

532 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικής φροντίδας στον τομέα τ 11,881 13,509 13,766 14,219 

541 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας 94,268 107,182 109,228 112,817 

611 Καλλιεργητές προσανατολισμένοι στην αγορά 313,661 236,829 241,349 249,280 

612 Κτηνοτρόφοι 54,636 41,253 42,040 43,422 
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613 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων 43,898 33,145 33,778 34,888 

621 Δασοκόμοι, υλοτόμοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 1,264 954 973 1,005 

622 Αλιείς, κυνηγοί και παγιδευτές θηραμάτων 8,396 6,339 6,460 6,673 

631 Καλλιεργητές αυτοκατανάλωσης 0    
632 Κτηνοτρόφοι αυτοκατανάλωσης 0    
633 Γεωργοκτηνοτρόφοι μικτών εκμεταλλεύσεων αυτοκατανάλωσης 0    
634 Αλιείς, κυνηγοί, παγιδευτές και συλλέκτες θηραμάτων αυτοκατα 0    
711 Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 40,933 37,942 38,666 39,937 

712 Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλμα 41,837 38,780 39,520 40,819 

713 Ελαιοχρωματιστές, βαφείς, καθαριστές και ασκούντες συναφή επ 18,635 17,273 17,603 18,182 

721 Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, ελασματουργοί, τεχνίτες μεταλλι 23,119 21,720 22,134 22,862 

722 Σιδηρουργοί, κατασκευαστές εργαλείων και ασκούντες συναφή επ 17,071 16,038 16,344 16,881 

723 Μηχανικοί και επισκευαστές μηχανημάτων 49,806 46,792 47,685 49,252 

731 Χειροτέχνες 6,619 5,580 5,687 5,874 

732 Τυπογράφοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 11,666 9,835 10,023 10,352 

741 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 49,605 46,603 47,492 49,053 

742 Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνι 10,087 9,477 9,657 9,975 

751 Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 57,367 50,388 51,349 53,037 

752 Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί και ασκούντες συναφ 13,858 12,172 12,404 12,812 

753 Τεχνίτες ειδών ένδυσης και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 18,313 16,085 16,392 16,931 

754 Άλλοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 2,027 1,780 1,814 1,874 

811 Χειριστές εγκαταστάσεων ορυχείων και εγκαταστάσεων επεξεργασ 8,319 14,998 15,284 15,786 

812 Χειριστές εξοπλισμού επεξεργασίας και φινιρίσματος μεταλλικώ 2,479 4,469 4,554 4,704 

813 Χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής χημικών και φω 5,364 9,670 9,855 10,179 

814 Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων από ελαστικό, πλαστικό 8,174 14,736 15,017 15,511 

815 Χειριστές μηχανών υφαντουργίας και παραγωγής ειδών από δέρμα 7,351 13,252 13,505 13,949 

816 Χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής και συναφών προϊ 13,385 24,131 24,591 25,399 

817 Χειριστές εγκαταστάσεων επεξεργασίας ξύλου, χαρτοποιίας και 2,302 4,150 4,229 4,368 
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818 Άλλοι χειριστές σταθερών εγκαταστάσεων και μηχανών παραγωγής 4,282 7,720 7,867 8,125 

821 Συναρμολογητές (μονταδόροι) 1,805 7,488 7,631 7,882 

831 Μηχανοδηγοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 303 281 287 296 

832 Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών 67,782 62,951 64,152 66,261 

833 Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων 82,399 76,526 77,987 80,550 

834 Χειριστές κινητού εξοπλισμού 23,088 21,442 21,852 22,570 

835 Ναυτικοί - πλήρωμα καταστρώματος και ασκούντες συναφή επαγγέ 4,994 4,638 4,727 4,882 

911 Καθαριστές και βοηθοί οικιών, ξενοδοχείων και γραφείων 118,197 114,779 116,970 120,814 

912 Καθαριστές οχημάτων, παραθύρων και ασκούντες συναφή επαγγέλμ 8,608 8,359 8,519 8,799 

921 Εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 33,658 40,881 41,662 43,031 

931 Εργάτες ορυχείων και κατασκευών 14,937 14,158 14,429 14,903 

932 Εργάτες μεταποίησης 32,035 30,365 30,945 31,961 

933 Εργάτες μεταφορών και αποθήκης 17,891 16,958 17,282 17,850 

941 Βοήθεια παρασκευής τροφίμων 26,066 25,312 25,795 26,643 

951 Πρόσωπα που παρέχουν μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες 2,153 2,091 2,131 2,201 

952 Πλανόδιοι πωλητές (εξαιρουμένων των πωλητών τροφίμων) 450 437 445 460 

961 Συλλέκτες απορριμμάτων, εν γένει 14,909 14,478 14,754 15,239 

962 Άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 17,126 16,631 16,948 17,505 

Ο11 Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 66,693 83,605 85,200 88,000 

Total 3,791,408 4,041,408 4,118,539 4,253,873 

Πηγή: Αναγωγή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΕΙΕΑΔ για το διψήφιο επίπεδο, εφαρμόζοντας τα μερίδια των 
τριψήφιων επαγγελμάτων εντός τους. 
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Γράφημα 2 Διάρθρωση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανά επάγγελμα, 2017 
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Γράφημα 3 Διάρθρωση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανά επάγγελμα, προβολές 2022 
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προβλέψεων σε πιο λεπτομερές 

επίπεδο διάκρισης των επαγγελματικών ομάδων. Οι εκτιμήσεις αυτές παρήχθησαν 

χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 4 και το ποσοστό κάθε κατηγορίας σε τριψήφιο 

επίπεδο κωδικοποίησης, το 2017, στο σύνολο της απασχόλησης στη γενική διψήφια κατηγορία 

στην οποία εντάσσεται. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, οι περισσότερες ευκαιρίες 

απασχόλησης  εντοπίζονται στις ομάδες “Πλανόδιοι πωλητές και πωλητές σε υπαίθριες αγορές” 

και “Άλλοι απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών”. Αυξητική τάση εμφανίζεται 

και για επαγγέλματα που είναι έντασης δεξιοτήτων, όπως καθηγητές Τριτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Μαθηματικοί, αναλογιστές και στατιστικοί και επαγγελματίες της 

υγείας. Στον αντίποδα, αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η απασχόληση σε επαγγέλματα που 

απαιτούν χειρωνακτική εργασία, όπως  οι Γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι εργάτες στην γεωργία, οι 

κτίστες και οι καθαριστές.  

Τέλος, η διαδικασία που εφαρμόστηκε για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, εκτελείται 

για κάθε κλάδο ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν εμφανίζονται στο Γράφημα 12. Για 

λόγους σύγκρισης, στο Γράφημα 11 δίνεται και η διάρθρωση των κλάδων ανά επαγγελματική 

ομάδα για το 2017. Σε ότι αφορά τον κλάδο της γεωργίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας, τη 

μερίδα του λέοντος θα  εξακολουθήσει να κατέχει η κατηγορία των Γεωργών, κτηνοτρόφων, 

δασοκόμων και αλιέων.  Στον κλάδο Ορυχεία και Λατομία το μεγαλύτερο τμήμα της ζήτησης θα 

συνεχίσουν να το καλύπτουν άτομα που εργάζονται ως χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

και μηχανημάτων. 

Στον τομέα των μεταποιητικών βιομηχανιών, αναμένεται μείωσης της ζήτησης για το 

επάγγελμα “Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή αποτελέσματα”. Αντιθέτως, αύξηση 

αναμένεται για τους “Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές”. Σημαντική αύξηση 

της ζήτησης αναμένεται για Ανειδίκευτους εργάτες και χειρώνακτες στον κλάδο της παροχής 
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ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού. Στον ίδιο κλάδο, μείωση της απασχόλησης αναμένεται για 

την κατηγορία “ Υπάλληλοι γραφείου”. Συρρίκνωση της απασχόλησης αναμένεται στον κλάδο των 

κατασκευών για τους “Ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή αποτελέσματα”. Από την 

άλλη, αναμένεται να αυξηθεί το μερίδιο των “Χειριστών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 

μηχανημάτων”. Από την ανάλυσή μας προκύπτει ότι δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές  σε 

ότι αφορά τα επαγγέλματα στον κλάδο των χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

Μικρή αύξηση της ζήτησης για Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 

προβλέπεται για τον κλάδο των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Στον κλάδο των μεταφορών και της 

αποθήκευσης, αναμένεται να αυξηθούν τα μερίδια που κατέχουν οι Χειριστές βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων και οι επαγγελματίες. Στον κλάδο των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αναμένεται να αυξηθεί το μερίδιο αυτών τεχνικών και 

ασκούντων συναφή επαγγέλματα. Στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης και της ασφάλειας  δεν 

αναμένονται σημαντικές μεταβολές σε ότι άφορα τη διάρθρωση των επαγγελμάτων. Αντίστοιχη 

εικόνα εμφανίζεται και στον κλάδο της εκπαίδευσης. Στον κλάδο της υγείας και της κοινωνικής 

μέριμνας αναμένεται ανεπαίσθητη μείωση του μεριδίου των  απασχολούμενων στην παροχή 

υπηρεσιών.  Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου αναμένεται να μειωθεί 

το μερίδιο  των υπαλλήλων γραφείου. Τέλος στον κλάδο δραστηριοτήτων των νοικοκυριών δεν 

αναμένονται σημαντικές μεταβολές, καθώς οι ανειδίκευτοι εργάτες και χειρώνακτες θα 

συνεχίσουν να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. 



74 
 

2.3 Ζήτηση για δεξιότητες 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναφορικά με τη ζήτηση για 

δεξιότητες. Παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο δεν ταυτίζεται, σε καμία περίπτωση, 

απόλυτα με τις δεξιότητες, είναι κοινά αποδεκτό, ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ τους. Ως εκ 

τούτου, η ανάλυσή μας περιλαμβάνει επτά επίπεδα εκπαίδευσης, οι οποίες αντιστοιχούν στα 

ακόλουθα ISCED επίπεδα: Καθόλου σχολείο (0), Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1), Γυμνάσιο (2), 

Λύκειο (3-7), Τεχνική κατάρτιση (8), Τριτοβάθμια εκπαίδευση (9–12) και Μεταπτυχιακό, 

Διδακτορικό (13). 

Προκειμένου να εκτιμήσουμε τη ζήτηση για κάθε ένα από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά 

επίπεδα, εφαρμόζουμε μεθοδολογία παρόμοια με αυτήν που αναπτύχθηκε προηγουμένως για τη 

ζήτηση για τα επαγγέλματα. Ωστόσο, το multinomial logit υπόδειγμα που εκτιμάται, χρησιμοποιεί 

ως εξαρτημένη μεταβλητή την πιθανότητα κάποιος εργαζόμενος να εμπίπτει σε μια από τις 

ανωτέρω κατηγορίες. Χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις που προκύπτουν (βλ. Πίνακα Α8 του 

παραρτήματος) υπολογίζονται τα μερίδια για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και στη συνέχεια, η 

ζήτηση υπολογίζεται εφαρμόζοντας τις προβλέψεις για την απασχόληση στο σύνολο της 

οικονομίας. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 7, υπάρχει σαφής τάση μείωσης της ζήτησης για τα άτομα 

που κατέχουν λίγες δεξιότητες (απόφοιτοι γυμνασίου και κάτω). Η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων 

εργασίας αναμένεται κυρίως για τους αποφοίτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

βάσει του σεναρίου αναφοράς, η ζήτηση προβλέπεται ότι θα μειωθεί κατά περίπου 130 χιλιάδες 

θέσεις. Από την άλλη, η πρόγνωση είναι θετική για άτομα που διαθέτουν απολυτήριο λυκείου και 

πάνω. Χωρίς να αποτελεί έκπληξη, η ζήτηση για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών θα αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, άξιο αναφοράς είναι το 
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εύρημα σχετικά με τη μεταβολή της ζήτησης για άτομα που έχουν απολυτήριο λυκείου ή έχουν 

λάβει τεχνική εκπαίδευση.  Κατά μέσο όρο, περίπου 100 χιλιάδες θέσεις αναμένεται να 

δημιουργηθούν για τους πρώτους και 80 χιλιάδες για τους δεύτερους. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα για τις δεξιότητες είναι συμβατά με αυτά που 

παρήχθησαν για τη ζήτηση των επαγγελμάτων. Εμφανίζεται διάχυτη η τάση για θέσεις εργασίας 

που απαιτούν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, ενώ η ζήτηση για χειρωνακτικές εργασίες προβλέπεται 

ότι μειωθεί σημαντικά. Από την άλλη, η ζήτηση για μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων δεν φαίνεται να 

συρρικνώνεται. Απεναντίας, αναμένεται να αυξηθεί, ακολουθώντας, ίσως, την αύξηση της ζήτησης 

για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις, στα οποία, ως επί 

το πλείστων, απασχολούνται άτομα που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Table 7 Συνολική απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2017-2022) 

Occupations Employment 

 2022 

2017 Low Moderate High 

Καθόλου σχολείο 14,890 5,811 5,922 6,116 

Πρωτοβάθμια 390,649 260,920 265,900 274,637 

Γυμνάσιο 358,599 337,107 343,540 354,828 

Λύκειο 1,300,000 1,391,323 1,417,877 1,464,468 

Τεχνική κατάρτιση 366,677 437,084 445,426 460,063 

ΑΕΙ, ΤΕΙ 1,300,000 1,557,379 1,587,101 1,639,253 

Μεταπτυχιακό, 
Διδακτορικό 29,790 51,786 52,774 54,509 

Total 3,791,408 4,041,408 4,118,539 4,253,872 
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Γράφημα 13 Απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης 
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3. Εκτιμήσεις ζήτησης αντικατάστασης (replacement demand) 
 

3.1 Probit εκτιμήσεις των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας44 
 

Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα, η έννοια της ζήτησης αντικατάστασης αναφέρεται 

στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας που προκύπτει είτε από τις εκροές εργαζομένων εκτός του 

εργατικού δυναμικού (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, ανατροφής των τέκνων κ.τ.λ.) είτε λόγω 

μετακινήσεων μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων. Σε ότι αφορά την συνιστώσα των μετακινήσεων 

εκτός εργατικού δυναμικού, χρησιμοποιούμε, από την ΕΕΔ, την ερώτηση που αφορά την τρέχουσα 

κατάστασης απασχόλησης του ερωτώμενου (μεταβλητή katap) και την ερώτηση που αφορά τον 

κλάδο εργασίας ένα χρόνο πριν. Η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή ένα εφόσον ο 

ερωτώμενος δηλώνει κάποιον έγκυρο κωδικό κλάδου τον προηγούμενο χρόνο και εμφανίζεται να 

έχει εξέλθει του εργατικού δυναμικού στο παρόν. Κατά συνέπεια, το υπόδειγμα probit που 

εκτιμούμε λαμβάνει την κάτωθι μορφή: 

Prob(exit) = ƒ(age, sex, marital status, education, immigrant, region, year) 

 

Σε ότι αφορά τις ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος χρησιμοποιούμε τόσο τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζόμενων όσο και ψευδομεταβλητές σταθερών επιδράσεων 

και χρόνου: 

2. Η μεταβλητή age είναι κατηγορική και αναφέρεται σε ηλικιακές ομάδες πέντε ετών, 

ξεκινώντας από την ομάδα 20-24 και καταλήγοντας στην ομάδα 75+. Η ομάδα αναφοράς 

είναι τα άτομα ηλικίας 15-19. 

                                                           
44 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής δίνονται στους Πίνακες Α9 και Α10 του Παραρτήματος. 
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3. Η μεταβλητή sex είναι κατηγορική και λαμβάνει την τιμή ένα εάν ο εργαζόμενος είναι 

άνδρας και την τιμή μηδέν εάν είναι γυναίκα. 

4.  Η μεταβλητή marital status είναι κατηγορική και λαμβάνει την τιμή ένα εάν ο εργαζόμενος 

είναι παντρεμένος και μηδέν διαφορετικά. 

5. Η μεταβλητή education είναι κατηγορική και εκφράζει το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 

που έχει ολοκληρώσει ο κάθε εργαζόμενος βάσει της κωδικοποίησης International Standard 

Classification of Education (ISCED). Ακολουθώντας τη βιβλιογραφία, ο διαχωρισμός γίνεται 

σε τρεις γενικές κατηγορίες: Χαμηλή εκπαίδευση (ISCED 0-3), Μέση εκπαίδευση (ISCED 4-

8), Ανώτερη εκπαίδευση (ISCED 9-13). 

6. Η μεταβλητή immigrant είναι κατηγορική και λαμβάνει την τιμή ένα εάν ο εργαζόμενος έχει 

γεννηθεί στο εξωτερικό από αλλοδαπούς γονείς και τη τιμή μηδέν για τους γεννηθέντες 

στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς 

7. Η μεταβλητή region είναι κατηγορική και εκφράζει την περιφέρεια διαμονής του 

εργαζόμενου. Η περιφέρεια αναφοράς είναι η Ανατολική-Μακεδονία και Θράκη. 

8. Η μεταβλητή year είναι κατηγορική και προσδιορίζει το έτος συλλογής των στατιστικών 

στοιχείων. 

 

Οι εκτιμημένοι συντελεστές μαζί με τις παραμέτρους του υποδείγματος μας δίνουν την 

πιθανότητα 0-1 να αποχωρήσει κανείς από το εργατικό δυναμικό. Η πιθανότητα αυτή 

πολλαπλασιάζεται με την στάθμιση του τριμήνου που παρέχεται από την ΕΕΔ, προκειμένου να 

υπολογίσουμε τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που προβλέπεται να εξέλθουν από το 

εργατικό δυναμικό. Το υπόδειγμα προβλέπει τον αριθμό των ατόμων που επρόκειτο να 

εγκαταλείψουν το εργατικό δυναμικό σε 19 έτη. Επομένως, ο αριθμός αυτός διαιρείται με το 19 
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και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με το 5, έτσι ώστε να υπολογίσουμε την εκροή την επόμενη 

πενταετία. 

Η δεύτερη συνιστώσα της ζήτησης αντικατάστασης (replacement demand) περιλαμβάνει 

της μετακινήσεις των εργαζόμενων μεταξύ επαγγελματικών κατηγοριών. Ατυχώς, δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με το επάγγελμα του εργαζόμενου τον προηγούμενο χρόνο. Αν και 

δεν είναι ο ιδεατός τρόπος, καταφεύγουμε στη δεύτερη εφικτή λύση, αυτή της εκτίμησης του 

αριθμού των εργαζόμενων που αφήνουν ένα κλάδο και εισέρχονται σε ένα καινούριο. Η υπόρρητη 

υπόθεση, είναι ότι οι μετακινήσεις αυτές εκφράζουν παράλληλα και την κινητικότητα εντός των 

επαγγελμάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η παραπάνω υπόθεση ενέχει τον κίνδυνο 

μεροληπτικών εκτιμήσεων είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Από τη μια, ενδέχεται οι 

μετακινήσεις μεταξύ των κλάδων να μην αφορούν ταυτόχρονα και αλλαγή επαγγέλματος. Από την 

άλλη, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς το ενδεχόμενο, εργαζόμενοι που δεν εμφανίζονται να 

αλλάζουν κλάδο, να έχουν αλλάξει επάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση, υποθέτουμε η κινητικότητα 

στην ελληνική αγορά εργασίας είναι περιορισμένη, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες του 

ΟΟΣΑ (βλ. λ.χ. Βαγιανός κ.ά., 2017) και κατά συνέπεια, οι εκτιμήσεις μας παρέχουν σχετικά 

ικανοποιητική πληροφορία για τις μετακινήσεις εντός της αγοράς εργασίας. 

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

(ΕΕΔ) για την περίοδο 1999-2017. Στο ερωτηματολόγιο της ΕΕΔ υπάρχει η ερώτηση αναφορικά με 

τον κλάδο παραγωγής που εργαζόταν το άτομο τον προηγούμενο χρόνο. Συνδυάζοντας την 

ερώτηση αυτή, με την αντίστοιχή για τον κλάδο παραγωγής που εργάζεται το άτομο τη στιγμή που 

πραγματοποιείται η έρευνα, κατασκευάζουμε μια ψευδομεταβλητή 0-1 για την περίπτωση που ο 

εργαζόμενος έχει αλλάξει τελικά κλάδο εντός ενός έτους. 
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Προκειμένου να εκτιμήσουμε την επίδραση διαφόρων παραγόντων στην πιθανότητα 

αλλαγής κλάδου, εφαρμόζουμε το κάτωθι υπόδειγμα probit παλινδρόμησης:45 

 

Prob(transfer) = ƒ(age, sex, marital status, education, immigrant, region, year) 

 

Η εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνει την τιμή ένα εάν ο εργαζόμενος έχει αλλάξει κλάδο και 

μηδέν διαφορετικά. Οι ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος ορίζονται όπως και στην 

περίπτωση του υποδείγματος που εκτιμά τις μεταβάσεις εκτός εργατικού δυναμικού.  

Το δείγμα περιλαμβάνει άτομα που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια: Εργαζόταν την 

προηγούμενη χρονιά, εμφανίζει έγκυρο κωδικό σχετικά με τον κλάδο παραγωγής που ανήκει και 

είναι τουλάχιστον 15 χρονών την προηγούμενη χρονιά. Προκειμένου οι εκτιμήσεις μας να 

βασίζονται σε ένα ικανοποιητικό δείγμα και να είναι εύρωστες στην περίπτωση κυκλικών 

διακυμάνσεων χρησιμοποιούμε δεδομένα για 19 χρόνια. 

Κατόπιν, χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους κάθε εργαζόμενου και τους συντελεστές της 

παλινδρόμησης, προκειμένου να υπολογίσουμε την πιθανότητα 0-1 να εγκαταλείψει τον κλάδο 

του για κάποιον άλλο. Η πιθανότητα αυτή πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή στάθμισης του 

τριμήνου (μεταβλητή WEIGHT) και στη συνέχεια αθροίζουμε, προκειμένου να λάβουμε τη 

συνολική εκτίμηση για τον αριθμό των ατόμων που αναμένεται να αλλάξουν κλάδο παραγωγής. Ο 

αριθμός αυτός διαιρείται με το 19 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με το 5, έτσι ώστε να 

υπολογίσουμε την εκροή τα επόμενα πέντε έτη. 

 

 

                                                           
45 Βλ. λ.χ. τη μεθοδολογία που ακολουθεί το γραφείο στατιστικών της εργασίας των ΗΠΑ (https://www.bls.gov/-

emp/ep_separations_methods.htm) ή το Sexton κ.ά. (2001). 

https://www.bls.gov/-emp/ep_separations_methods.htm
https://www.bls.gov/-emp/ep_separations_methods.htm
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3.2 Πρόβλεψη ζήτησης αντικατάστασης με το Cohort Component Model 
 

Ως εναλλακτικό τρόπο εκτίμησης της ζήτησης αντικατάστασης, εφαρμόζουμε την μέθοδο 

Cohort component model, η οποία στηρίζεται στην σύγκριση της απασχόλησης σε δύο διαδοχικές 

περιόδους κάθε ηλικιακής ομάδας.  

Το cohort component model συνίσταται στην εκτίμηση του αριθμού των ατόμων μιας 

δεδομένης ηλικιακής ομάδας σε ένα επάγγελμα, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τον πληθυσμό 

της ομάδας αυτής σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, έστω 𝛰𝛼,𝑡 είναι ο αριθμός 

των ατόμων που εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία α την χρονική στιγμή t. Έπειτα από πέντε έτη, 

το μέγεθος της ομάδας αυτής θα είναι 𝛰𝛼+5,𝑡+5. Επομένως, η καθαρή εκροή θα είναι  𝑁𝐹𝛼,𝑡 =

𝛰𝛼+5,𝑡+5 − 𝛰𝛼,𝑡. Με άλλα λόγια, η μέθοδος αυτή δεν ακολουθεί συγκεκριμένα άτομα στην 

διάρκεια των ετών, αλλά στηρίζεται σε ψευδο-ομάδες (pseudo-cohorts). Εάν το μέγεθος μιας από 

τις ομάδες αυτές εμφανίζει μείωση, τότε συμπεραίνει κανείς ότι υπάρχει καθαρή εκροή. Στον 

αντίποδα, μια θετική μεταβολή, σημαίνει ότι η ζήτηση αντικατάστασης είναι μηδενική.  

Σε όρους του πίνακα 8 που παρατίθεται παρακάτω, η καθαρή αντικατάσταση είναι το 

άθροισμα των εκροών B,C και D  μείον τις εισροές  F, H και J. 

 

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅έ𝜍 𝜀𝜅𝜌𝜊έ𝜍 = 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅𝛼𝜏ά𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂 = 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 

𝛫𝛼𝜃𝛼𝜌ή 𝛼𝜈𝜏𝜄𝜅𝛼𝜏ά𝜎𝜏𝛼𝜎𝜂

= 𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝜀𝜄𝜎𝜌𝜊ή − 𝜏𝜊𝜈 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό 𝜏𝜔𝜈 𝛼𝜏ό𝜇𝜔𝜈 𝜋𝜊𝜐 𝜀𝜋𝛼𝜈𝜀𝜄𝜎έ𝜌𝜒𝜊𝜈𝜏𝛼𝜄

= (𝐵 + 𝐶 + 𝐷) − (𝐹 + 𝐻 + 𝐽) = (𝐵 − 𝐹) + (𝐶 − 𝐻) + (𝐷 − 𝐽) 
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Πίνακας 8  

 Την περίοδο t 
Από την περίοδο t-n Επάγγελμα 

Ο 
Άλλα επαγγέλματα Ανεργία Εκτός εργατικού δυναμικού 

Επάγγελμα Ο A B C D 
Άλλα επαγγέλματα 
(νέο-εισερχόμενοι) 

E    

Άλλα επαγγέλματα 
(άτομα που 
επανεισέρχονται)  

F    

Ανεργία (νέο-
εισερχόμενοι) 

G    

Ανεργία (άτομα που 
επανεισέρχονται) 

H    

Εκτός εργατικού 
δυναμικού (νέο-
εισερχόμενοι) 

I    

Εκτός εργατικού 
δυναμικού (άτομα 
που 
επανεισέρχονται) 

J    

Πηγή: Fox και Comerford (2008) 
 

Συνεπώς, η  μέθοδος αυτή υπολογίζει την ζήτηση αντικατάστασης ως το άθροισμα των 

καθαρών εισροών για κάθε ηλικιακή ομάδα: 

(𝐵 − 𝐹) + (𝐶 − 𝐻) + (𝐷 − 𝐽) = −𝛴𝑁𝐹𝛼,𝑡 όπου 𝑁𝐹𝛼,𝑡 < 0 

 

Προκειμένου να διευκολύνουμε την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου και πως αυτή 

χρησιμοποιείται προκειμένου να λάβουμε μια προσεγγιστική εκτίμηση της ζήτησης 

αντικατάστασης, παρουσιάζουμε στον Πίνακα 9, ένα δουλεμένο, υποθετικό παράδειγμα από τους 

Shak και Burke (2001). Το παράδειγμα περιλαμβάνει μόνο πέντε ηλικιακές ομάδες. Η ηλικία 

συνταξιοδότησης υποθέτουμε ότι είναι τα σαράντα έτη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η 

απασχόληση αυξάνει μεταξύ του 1995 και του 1990 κατά 20 άτομα. Καθαρή εκροή παρατηρείται 

μόνο για τις  τρεις γηραιότερες γενεές. Το άθροισμά τους, 200, προσεγγιστικά μας δίνει μια 

εκτίμηση της ζήτησης αντικατάστασης μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών.  
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Πίνακας 9 Υποθετικό παράδειγμα εκτίμησης της ζήτησης αντικατάστασης με τη μέθοδο Cohort 
Component Model. Πηγή: Shak και Burke (2001) 

Ηλικιακή 
Ομάδα 
1990 

Απασχόληση 
1990 

Ηλικιακή 
Ομάδα 
1995 

Απασχόληση 
1995 

Μεταβολή στην 
Απασχόληση 1995-
1990 

Καθαρή 
εκροή 1995-
1990 

  15-19 90 90  

15-19 100 20-24 180 80 0 

20-24 200 26-29 250 50 0 

26-29 240 30-34 200 -40 40 

30-34 180 35-39 120 -60 60 

35-39 100 40 και πάνω 0 -100 100 

Σύνολο 820  840 20 200 

 

Εφαρμόζοντας τις δύο παραπάνω εναλλακτικές μεθόδους ανάλυσης, για κάθε μια από τις 

26 διαθέσιμες επαγγελματικές κατηγορίες, λαμβάνουμε τα αποτελέσματα που παρατίθενται στο 

Πίνακα 10. Η πρώτη στήλη δίνει την εκτίμηση που προέκυψε με το Cohort Component Model και 

η αμέσως επόμενη στήλη τις εκτιμήσεις που προέκυψαν με το υπόδειγμα probit.  

Σε ότι αφορά το Cohort Component Model, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, οι 

περισσότερες θέσεις λόγω αντικατάστασης εργαζόμενων αναμένεται να ανοίξουν στα 

επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών και πωλήσεων και στην εκπαίδευση.  Αντίστοιχη, περίπου, είναι 

και η εικόνα που προκύπτει με το υπόδειγμα probit. Παρ’ όλα αυτά, το άθροισμα για το σύνολο 

των 26 διψήφιων επαγγελματικών κατηγοριών είναι ίσο με 286,544, περίπου 400 χιλιάδες θέσεις 

λιγότερο απ’ ότι προβλέψαμε με τη μέθοδο probit, σχετικά με τις μετακινήσεις μεταξύ κλάδων και 

της εξόδου από το εργατικό δυναμικό. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται τόσο από το γραφείο στατιστικών της εργασίας των ΗΠΑ, όσο 

και από τους Shak και Burke (2001) και Fox και Comerford (2008), η μέθοδος αυτή τείνει να 

υποεκτιμά τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να ανοίξουν λόγω αντικατάστασης εργαζόμενων. 

Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα που προέκυψαν με το Cohort Component Model θα πρέπει να 

ληφθούν ως το κατώτερο όριο των θέσεων που επρόκειτο να ανοίξουν εξαιτίας των μετακινήσεων 

που λαμβάνουν χώρα στην αγορά εργασίας.  
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, η ζήτηση αντικατάστασης που προκύπτει με την 

εφαρμογή του υποδείγματος probit αθροίζεται βάσει του επιπέδου δεξιοτήτων, διακρίνοντας 

μεταξύ ανειδίκευτων (γυμνάσιο και κάτω), μέτρια ειδικευμένων (λύκειο και τεχνική κατάρτιση), 

ειδικευμένων (τριτοβάθμια εκπαίδευση) εργαζομένων. Από την άσκηση αυτή προκύπτει ότι θα 

ανοίξουν 297,219; 250,697 και 141,369 θέσεις αντίστοιχα, εξαιτίας της ζήτησης αντικατάστασης.
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Πίνακας 10. Προβλέψεις για τη ζήτηση αντικατάστασης ανά επάγγελμα (2-ψήφιο), 2022   

isco code occupation Cohort 
Component 
Model 

Transfers 
and exits 

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών σωμάτων 490 791 

12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές 2,953 1,498 

13+14 Διευθυντές παραγωγής, εξειδικευμένων υπηρεσιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού και 
χονδρικού εμπορίου και άλλων υπηρεσιών 

4,729 13,645 

21+25 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί, Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας 

12,660 25,871 

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας 6,208 20,773 

23 Εκπαιδευτικοί 22,408 44,817 

24+26 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδου 20,942 42,026 

31+35 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής, Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας 8,301 12,442 

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας 3,85 11,995 

33+34 Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης, Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και 
πολιτιστικού τομέα και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 

17,029 30,275 

41+43+44 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο, Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών 
δεδομένων και υλικών και άλλοι υπάλληλοι γραφείου 

15,530 55,394 

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών 11,468 17,751 

51+53+54 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, ατομικής φροντίδας και υπηρεσιών προστασίας 38,492 75,088 

52 Πωλητές 45,453 88,218 

61+62 Ειδικευμένοι γεωργοί κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί, επαγγελματίες  15,358 76,680 

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των ηλεκτρολόγων 4,786 18,432 

72+74 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 9,733 27,209 

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι 1,385 3,324 

75 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί 7,642 16,644 

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 3,201 9,389 

82 Συναρμολογητές (μονταδόροι) 122 328 

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού 15,329 32,458 
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91+94+95+96 Καθαριστές και βοηθοί, Βοηθοί παρασκευής φαγητών, Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν 
μικροϋπηρεσίες στο δρόμο και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι 
εργάτες 

9,785 34,083 

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 2,280 6,118 

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών 3,503 11,790 

Ο1 Ένοπλες Δυνάμεις 2,901 12,123 

Σύνολο 286,544 689,162 
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3.3 Συμπέρασμα- σύνολο ανοικτών θέσεων εργασίας το 2022 
 

 

Σκοπός των ενοτήτων 2 και 3 ήταν η εκτίμηση της ζήτησης για επαγγέλματα και δεξιότητες 

στην ελληνική αγορά εργασίας για την περίοδο 2018-2022. Χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά 

δεδομένα για την περίοδο 1980-2017, εκτιμήσαμε την ζήτηση επέκτασης (δηλαδή τη ζήτηση 

εξαιτίας της μεγέθυνσης της οικονομίας) σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζοντας την μέθοδο 

συνολοκλήρωσης των ορίων (bounds testing) ARDL (Autoregressive Lag Distributed Model) που 

προτείνεται από τους Pesaran et al. (2001), η οποία υπερτερεί σημαντικά έναντι των εναλλακτικών 

τεχνικών ανάλυσης συνολοκλήρωσης μεταξύ μη στάσιμων χρονολογικών σειρών. Πέραν του 

Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος, το υπόδειγμά μας υποθέτει ότι η απασχόληση είναι συνάρτηση 

των εξαγωγών και των εισαγωγών της ελληνικής οικονομίας, της πραγματικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και του πληθωρισμού.  

Εναλλακτικά και προκειμένου να συγκρίνουμε και να διερευνήσουμε την αξιοπιστία των 

προβλέψεων μας, εφαρμόζουμε, κατά τα πρότυπα του Γραφείου Στατιστικών της Εργασίας των 

ΗΠΑ, ένα υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (fixed effects), υποθέτοντας ότι η ανά κλάδο και έτος 

απασχόληση είναι συνάρτηση του ΑΕΠ του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Για το σκοπό 

της ανάλυσης αυτής, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την 

περίοδο 1999-2017. Αξιοσημείωτα και οι δύο μέθοδοι πρόβλεψης παράγουν σχεδόν ταυτόσημες 

εκτιμήσεις κάτω από τα τρία εναλλακτικά σενάρια που υιοθετούνται αναφορικά με την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται από το ΑΕΠ. Βάσει των εκτιμήσεων αυτών, 

αναμένεται η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, που παρατηρείται από το 2014 και έπειτα. 

Για την ακρίβεια, επρόκειτο να δημιουργηθούν περίπου 250 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά 

την περίοδο 2018-2022 όταν υποθέτουμε ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να μεγεθύνεται 
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με ρυθμούς της τάξης του 1.4%. Από την άλλη, βάσει του αισιόδοξου σεναρίου (μεγέθυνση 3%), 

προβλέπεται ότι η ζήτηση επέκτασης θα κυμανθεί στα επίπεδα των 462 χιλιάδων θέσεων. 

Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσής μας, περιλαμβάνει την εκτίμηση των μεριδίων των 

επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων κατά την επόμενη πενταετία, κάνοντας χρήση των μικρο-

δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1999-2017, προκειμένου να 

αποφύγουμε την εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων εξαιτίας του οικονομικού κύκλου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η τεχνολογική πρόοδος είναι 

μείζονος σημασίας προσδιοριστικός παράγοντας της μελλοντικής διάρθρωσης της ζήτησης, 

εφαρμόζουμε ένα multinomial logistic υπόδειγμα, στο οποίο η πιθανότητα να εμπίπτει κανείς σε 

μια επαγγελματική κατηγορία ή να διαθέτει ένα δεδομένο επίπεδο δεξιοτήτων, είναι συνάρτηση 

της τεχνολογίας (για την οποία ελέγχουμε χρησιμοποιώντας προσεγγιστικά την τάση) και ενός 

διανύσματος που περιλαμβάνει μια σειρά από ατομικά χαρακτηριστικά, σχετικά με το υπόβαθρο 

του κάθε ερωτώμενου. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων που προέκυψαν από την 

ανάλυση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου, λαμβάνουμε τις τελικές εκτιμήσεις σχετικά με τη 

ζήτηση για επαγγέλματα και δεξιότητες. 

Το τελευταίο βήμα της ανάλυσής μας περιλαμβάνει την εκτίμηση της ζήτησης 

αντικατάστασης, δηλαδή του ανοίγματος νέων θέσεων εργασίας που προκύπτει είτε από τις 

εκροές εργαζομένων εκτός του εργατικού δυναμικού (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης, ανατροφής των 

τέκνων κ.τ.λ.) είτε λόγω μετακινήσεων μεταξύ κλάδων και επαγγελμάτων. Για το σκοπό της 

ανάλυσης αυτής εκτιμούμε, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα probit την πιθανότητα των εν λόγω 

μεταβάσεων, υποθέτοντας ότι αυτές ερμηνεύονται από μια σειρά μεταβλητών σχετικά με το 

υπόβαθρο κάθε ατόμου του δείγματος που χρησιμοποιούμε. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αναλύσεων που προηγήθηκαν, τόσο για τη ζήτηση 

επέκτασης όσο και για τη ζήτηση αντικατάστασης, το Γράφημα 14 συνοψίζει την πρόγνωση 
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αναφορικά με το σύνολο των ανοικτών θέσεων εργασίας ανά διψήφιο επάγγελμα για το 2022. 

Όπως είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς, τα επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν τη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτά των πωλητών και αυτών που σχετίζονται με την παροχή 

υπηρεσιών, επαγγέλματα δηλαδή που παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση με ένα μέτριο επίπεδο 

δεξιοτήτων. Ωστόσο, στους μεν πωλητές η πλειοψηφία των θέσεων αναμένεται να προκύψει 

εξαιτίας της ζήτησης αντικατάστασης, στους δε απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών 

αναμένεται να προέλθει από την επέκταση της οικονομίας. Σε μικρότερο βαθμό, αύξηση της 

ζήτησης αναμένεται και για επαγγέλματα που είναι έντασης δεξιοτήτων, όπως λ.χ. αυτά που 

σχετίζονται με την υγεία και την εκπαίδευση. Στον αντίποδα, σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης 

προβλέπεται επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ωστόσο, η μείωση 

της ζήτησης στα επαγγέλματα αυτά, αντισταθμίζεται, εν μέρει, από το άνοιγμα θέσεων που 

προκύπτουν εξαιτίας αντικατάστασης εργαζόμενων. 

Σε ότι αφορά το σύνολο των ανοικτών θέσεων ανά επίπεδο δεξιοτήτων, τα αποτελέσματα 

που συνοψίζονται στο Γράφημα 15 είναι σαφή. Η συρρίκνωση της ζήτησης για ανειδίκευτη εργασία 

(γυμνάσιο και κάτω) αντισταθμίζεται από τη ζήτηση αντικατάστασης με συνέπεια να υπάρχουν  

περί τις 137 χιλιάδες ανοικτές θέσεις το 2022. Από την άλλη η αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης 

λόγω επέκτασης της οικονομίας σε συνδυασμό με τις ανάγκες αντικατάστασης προβλέπεται ότι θα 

δημιουργήσουν περίπου 412 και 420 χιλιάδες θέσεις για μέτρια και υψηλά ειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό. 
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Γράφημα 14 Σύνολο ευκαιριών απασχόλησης ανά επάγγελμα, 2022 

-150,000 -100,000 -50,000 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Ο1 Ένοπλες Δυνάμεις

11 Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των νομοθετικών …

12 Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές

13+14 Διευθυντές παραγωγής, εξειδικευμένων υπηρεσιών, ξενοδοχείων, …

21+25 Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί, Επαγγελματίες του …

22 Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

23 Εκπαιδευτικοί

24+26 Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης, του νομικού, κοινωνικού και …

31+35 Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής, Τεχνικοί του τομέα της …

32 Τεχνικοί του τομέα της υγείας

33+34 Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης, Βοηθοί …

41+43+44 Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με …

42 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

51+53+54 Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών, ατομικής …

52 Πωλητές

61+62 Ειδικευμένοι γεωργοί κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και …

71 Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, εξαιρουμένων των …

72+74 Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, …

73 Χειροτέχνες και τυπογράφοι

75 Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

81 Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και …

82 Συναρμολογητές (μονταδόροι)

83 Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού

91+94+95+96 Καθαριστές και βοηθοί, Βοηθοί παρασκευής φαγητών, Πλανόδιοι …

92 Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

93 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών

Σύνολο ανοικτών θέσεων, διψήφια επαγγέλματα, 2022

Σύνολο ανοικτών θέσεων εργασίας Ζήτηση λόγω επέκτασης Ζήτηση αντικατάστασης
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Γράφημα 15 Σύνολο ευκαιριών απασχόλησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων, 2022 

 

Πριν ολοκληρώσουμε την ενότητα αυτή, δύο επισημάνσεις είναι απαραίτητες σχετικά 

με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Προφανώς, τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην 

παρούσα ανάλυση είναι ευαίσθητα στα σφάλματα μέτρησης που πιθανά παρουσιάζουν τα 

δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, εφόσον η εν λόγω έρευνα περιλαμβάνει ένα 

μόνο δείγμα του πληθυσμού και όχι το σύνολό του (όπως λ.χ. η απογραφή του πληθυσμού). 

Επιπλέον, εξαιτίας των μεταβολών στις κωδικοποιήσεις των επαγγελμάτων, κανείς δεν 

μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο χαμηλού βαθμού μεροληψίας των προβολών των 

επαγγελματικών μεριδίων. Ωστόσο, όπως συζητείται διεξοδικά στο CEDEFOP (2014, p.41), ο 

εναρμονισμός των δεδομένων και η διενέργεια  προβλέψεων των μεριδίων είναι η μόνη 

εφικτή λύση, δεδομένων των ορίων που επιβάλλουν τα διαθέσιμα στοιχεία, εάν θέλει κανείς 

να στηριχτεί σε στατιστική-οικονομετρική ανάλυση πρόβλεψης των αναγκών της αγοράς 

εργασίας, βάσει των παλαιών τάσεων.

-200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

Ανειδίκευτη εργασία

Μέτρια Ειδικευμένη εργασία

Υψηλά ειδικευμένη εργασία

Σύνολο ανοικτών θέσεωνανά επίπεδο 
δεξιοτήτων, 2022

Σύνολο ανοικτών θέσεων εργασίας Ζήτηση αντικατάστασης Ζήτηση λόγω επέκτασης
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4. Εκτιμήσεις προσφοράς δεξιοτήτων 

4.1 Μεθοδολογία-Αποτελέσματα 
 

Με τον όρο προσφορά εργασίας εννοούμε το σύνολο των ατόμων που με βάση το νόμο 

είναι ικανά προς εργασία. Ως εκ τούτου ο πληθυσμός σε ηλικία προς εργασία (15 ετών και 

άνω) αποτελεί την προσφορά εργασίας. Στην περίπτωση αυτή οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την προσφορά εργασίας είναι η είσοδος νέων ατόμων στον πληθυσμό σε ηλικία 

προς εργασίας, καθώς και η έξοδος των ατόμων από τον πληθυσμό σε ηλικία προς εργασία 

λόγω θανάτου. 

Οι  μεταβολές του πληθυσμού οφείλονται στη μεταβολή του αριθμού των γεννήσεων, 

του ποσοστού θνησιμότητας  και της καθαρής  ροής της μετανάστευσης.  Επειδή ένα μέρος 

του πληθυσμού βρίσκεται σε κατάσταση εκπαίδευσης  και ένα άλλο  ποσοστό  είναι  άνεργοι, 

ένας καλύτερος δείκτης προσφοράς  εργασίας  είναι  το  ποσοστό  συμμετοχής, δηλαδή ο  

λόγος του εργατικού  δυναμικού στον πληθυσμό σε ηλικία προς εργασία. Το εργατικό 

δυναμικό είναι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται ή είναι άνεργοι αλλά ψάχνουν 

ενεργά για εργασία. Οι προβλέψεις  για  το μέγεθος του  πληθυσμού δίνονται από διεθνείς 

οργανισμούς όπως  ο  ΟΗΕ. Η μεταβολή του πληθυσμού είναι πολύ μικρή σε βάθος χρόνου. 

Οι μεταβολές  σε ότι αφορά το εργατικό δυναμικό  καθορίζονται  από τις ροές εντός και εκτός  

της αγοράς εργασίας. 

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο στάδια. Αρχικά, επιχειρούμε να 

προβλέψουμε την προσφορά δεξιοτήτων κατά την πενταετία 2018-2022 εφαρμόζοντας ένα 

multinomial logistic υπόδειγμα παλινδρόμησης ούτως ώστε να  εκτιμήσουμε την πιθανότητα 

ενός ατόμου να έχει αποκτήσει ένα δεδομένο επίπεδο εκπαίδευσης, έστω j, τη χρονική 
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στιγμή t. Συγκεκριμένα, το σημείο αναφοράς μας είναι η παρακάτω multinomial logit 

εξίσωση: 

log (
𝜋𝑗

𝜋𝐽
) = 𝑎𝑗 + ∑ 𝛽𝑗𝑘𝑋𝑘 

𝑘

𝑖=1

 

όπου ο φυσικός λογάριθμος του λόγου των πιθανοτήτων (log odds) ενός ατόμου να 

έχει απόκριση j έναντι της κατηγορίας αναφοράς J, είναι γραμμική συνάρτηση των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Στην ανάλυσή μας, η μεταβλητή απόκρισης (response variable) 

περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό επίπεδο του ερωτώμενου 

βάσει της κωδικοποίησης ISCED. Για την ακρίβεια, διακρίνουμε μεταξύ ανειδίκευτων 

(υποχρεωτική εκπαίδευση ή καθόλου σχολείο), μέτρια ειδικευμένων (απόφοιτοι λυκείου ή 

όσοι έχουν λάβει τεχνική κατάρτιση μετά το λύκειο και υψηλά ειδικευμένων (τριτοβάθμια 

εκπαίδευση). Κατά συνέπεια, το υπόδειγμα περιλαμβάνει 2 𝑎𝑗 παραμέτρους που 

υποδηλώνουν το log odds ενός ατόμου του δείγματος να εμπίπτει στην κατηγορία j έναντι 

της κατηγορίας 3. Επιπλέον, για κάθε ερμηνευτική μεταβλητή υπάρχουν και δύο παράμετροι 

που υποδηλώνουν πως επηρεάζει μια μεταβολή κατά μια μονάδα του 𝑋𝑘 την πιθανότητα 

απόκρισης j συγκριτικά με την απόκριση αναφοράς. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε 

μικρο-δεδομένα από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1999-2017.  

Όπως και στην ανάλυση που προηγήθηκε στην προηγούμενη ενότητα για τη ζήτηση 

των επαγγελμάτων, οι επί μέρους πιθανοτήτων αθροίζουν στην μονάδα και κατά συνέπεια 

δεν απαιτείται καμία ενέργεια κανονικοποιήσης εκ μέρους του ερευνητή. Το διάνυσμα των 

ερμηνευτικών μεταβλητών του υποδείγματος που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει 

ψευδομεταβλητές ηλικιακών ομάδων (15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64), ψευδομεταβλητή 

1-0 που δηλώνει το φύλο (άνδρας-γυναίκα) και τους όρους αλληλεπίδρασης 

χρόνος*ηλικιακή ομάδα και χρόνος*φύλο, όπως και στο Wilson (2008). Το υπόδειγμα 
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εκτιμάται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Κατόπιν, 

χρησιμοποιούμε την μήτρα των παραμέτρων προκειμένου να εκτιμήσουμε την κατανομή 

του πληθυσμού ανά εκπαιδευτική κατηγορία και περίοδο.  

Το δεύτερο βήμα περιλαμβάνει την εκτίμηση εργατικού δυναμικού την περίοδο 

2018-2022. Δεδομένου ότι οι μεταβολές στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού είναι πολύ 

μικρές βραχυχρόνια, οι προβολές του εργατικού δυναμικού θα γίνουν με τη χρήση της 

μεθοδολογίας Box Jenkins46 και την εφαρμογή  μοντέλων ARIMAX, τα οποία θεωρείται 

γενικά ότι υπερέχουν έναντι των απλών υποδειγμάτων ARIMA σε ότι αφορά τη διενέργεια 

προβλέψεων (Greene, 1990; Akal, 2004; Narayan,  Narayan και Prasad, 2008). Συγκεκριμένα, 

η μεθοδολογία ARIMAX αποτελεί συνδυασμό ενός αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος κινητού 

μέσου όρου και επιπλέον εξωγενών μεταβλητών. Για το σκοπό της παρούσας ανάλυσης 

χρησιμοποιούμε το λογάριθμο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του λόγου του κατώτατου μισθού 

προς το μέσο μισθό στην ελληνική οικονομία. Θα εξεταστεί επίσης η περίπτωση της ύπαρξης 

διαρθρωτικής μεταβολής (structural break) στα δεδομένα, βάσει της μεθοδολογίας Bai-

Perron (1998, 2003). 

Δανειζόμενοι από τους Narayan,  Narayan και Prasad (2008) το υπόδειγμα ARIMAX, 

υποθέτοντας την ύπαρξη μιας επιπλέον ερμηνευτικής μεταβλητής με δύο υστερήσεις, είναι 

της κάτωθι μορφής: 

 

 

                                                           
46 Εν συντομία, η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει το στάδιο της ταυτοποίησης, όπου διαπιστώνονται ο βαθμός 
ολοκλήρωσης της υπό εξέτασιν χρονολογικής σειράς, η τάξη του αυτοπλανίδρομου τμήματος και του κινητού 
μέσου όρου των σφαλμάτων, αντίστοιχα. Κατόπιν, το στάδιο της εκτίμησης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό 
των συντελεστών του υποδείγματος ARIMA που προέκυψε από την προηγούμενη ανάλυση. Τέλος, αφού 
ολοκληρωθούν τα στάδια της ταυτοποίησης και της εκτίμησης, εκτελούνται διαγνωστικοί έλεγχοι προκειμένου 
να διαπιστωθεί η ευρωστία του υποδείγματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης παραπέμπεται 
στο εγχειρίδιο Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών και προβλέψεων (Σ. Δημέλη, 2013). 
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 𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑦𝑡−2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜋0𝑥𝑡 + 𝜋1𝑥𝑡−1 + 𝜋2𝑥𝑡−2 + 𝜉𝑡

− 𝑝1𝜉𝑡−1 − ⋯ − 𝑝𝑞𝜉𝑡−𝑞 

(1) 

 

 Όπου τα p και q δηλώνουν την τάξη του αυτοπαλίνδρομου τμήματος και του κινητού μέσου 

όρου των σφαλμάτων, αντίστοιχα, υποθέτοντας ότι το σφάλμα ξ ακολουθεί τη διαδικασία 

του λευκού θορύβου. Η εξωγενής ερμηνευτική μεταβλητή του υποδείγματος συμβολίζεται 

με το γράμμα 𝑥. Αναδιατάσσοντας την εξίσωση (1) λαμβάνουμε την ακόλουθη σχέση: 

𝑦𝑡 − 𝛼1𝑦𝑡−1 − 𝛼2𝑦𝑡−2 − ⋯ − 𝛼𝑝𝑦𝑡−𝑝

= 𝜇 + 𝜋0𝑥𝑡 + 𝜋1𝑥𝑡−1 + 𝜋2𝑥𝑡−2 + 𝜉𝑡 − 𝑝1𝜉𝑡−1 − ⋯ − 𝑝𝑞𝜉𝑡−𝑞 

(2) 

Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές υστέρησης, η παραπάνω σχέση αναδιατυπώνεται ως 

εξής: 

𝑦𝑡(1 − 𝛼1𝐿 − 𝛼2𝐿2 … 𝛼𝑝𝐿𝑝 = 𝜇 + (𝜋0 + 𝜋1𝐿 + 𝜋2𝐿2)𝑥𝑡 + (1 − 𝑝1𝐿 … 𝑝𝑞𝐿𝑞)𝜉𝑡 (3) 

Η επίδραση της ερμηνευτικής μεταβλητής στην εξαρτημένη μεταβλητή υπολογίζεται 

ως εξής: 

 𝑦𝑡(1 − 𝛼1𝐿 − 𝛼2𝐿2 … 𝛼𝑝𝐿𝑝 = (𝜋0 + 𝜋1𝐿 + 𝜋2𝐿2)𝑥𝑡 (4) 

Έστω 𝐴(𝐿) = (1 − 𝛼1𝐿 − 𝛼2𝐿2 … 𝛼𝑝𝐿𝑝) και  𝛣(𝐿) = (𝜋0 + 𝜋1𝐿 + 𝜋2𝐿2). 

Βάσει των παραπάνω συμβολισμών, η σχέση (4) μπορεί να γραφεί ως: 

 𝐴(𝐿)𝑦 = 𝐵(𝐿)𝑥 (5) 

Από την σχέση (5) έπεται ότι : 

 
𝑦 =

𝐵(𝐿)

𝐴(𝐿)
𝑥 = 𝑍(𝐿)𝑥 = (𝑧0 + 𝑧1𝐿 + 𝑧2𝐿2 + 𝑧3𝐿3 + 𝑧4𝐿4 … )𝑥 

(6) 

Όπου Z(L) είναι μια μη πεπερασμένη σειρά υστερήσεων. Από την εξίσωση (6) προκύπτει ότι: 

 𝑍(𝐿)𝐴(𝐿) = 𝐵(𝐿) ή (𝑧0 + 𝑧1𝐿 + 𝑧2𝐿2 + 𝑧3𝐿3 + 𝑧4𝐿4 … ) × (1 − 𝑎1𝐿 − 𝑎2𝐿2) =

(𝜋0 + 𝜋1𝐿 + 𝜋2𝐿2) 

(7) 

Επεκτείνοντας το γινόμενο 𝑍(𝐿)𝐴(𝐿) προκύπτει ότι: 
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 𝑧0 + 𝑧1𝐿 + 𝑧2𝐿2 + 𝑧3𝐿3 + 𝑧4𝐿4 + ⋯ − 𝑧0𝛼1𝐿 − 𝑧1𝛼1𝐿2 − 𝑧2𝛼1𝐿3 − 𝑧3𝛼1𝐿4

− ⋯ 𝑧0𝛼2𝐿2 − 𝑧1𝛼2𝐿3 − 𝑧2𝛼2𝐿4 − 𝑧3𝛼2𝐿5 − ⋯ = 𝜋0 + 𝜋1𝐿 + 𝜋2𝐿2 

(8) 

Τέλος, λύνοντας ως προς 𝑧0, 𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, … έπεται ότι: 

 𝑧0 = 𝜋0  

 𝑧1 = 𝑧0𝛼1 + 𝜋1  

 𝑧2 = 𝑧1𝛼1 + 𝑧0𝛼2 + 𝜋2  

 𝑧3 = 𝑧2𝛼1 + 𝑧1𝛼2  

Οι υπόλοιποι z όροι προκύπτουν επαναλαμβανόμενα ως ακολούθως: 

𝑧𝑘 = 𝑧𝑘−1𝛼1 + 𝑧𝑘−2𝛼2 

Έχοντας εκτιμήσει τους συντελεστές  𝛼1, 𝛼2 και  𝜋0, 𝜋1, η συνολική επίδραση μιας μεταβολής 

του x στο y είναι ∑ 𝑧𝑖
∞
𝑖=0  .  

Στο παραπάνω υπόδειγμα υποθέτουμε ότι η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό είναι 

συνάρτηση του επιπέδου ανάπτυξης της οικονομίας, το οποίο μετράμε με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ. Το επίπεδο ανάπτυξης μπορεί να συσχετίζεται είτε θετικά είτε αρνητικά με τη 

συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η οικονομία 

βρίσκεται στην καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου, είναι δυνατό να αυξηθεί η 

συμμετοχή εξαιτίας της εισόδου γυναικών ή και τέκνων προκειμένου να αντισταθμιστούν οι 

απώλειες στο εισόδημα του νοικοκυριού, είτε λόγω μείωσης του μισθού του επικεφαλής είτε 

λόγω μετάβασής του σε κατάσταση ανεργίας (added worker effect). Από την άλλη, η ύφεση 

είναι πιθανό να λειτουργήσει αποθαρρυντικά και η συμμετοχή να μειωθεί (discouraged 

worker effect). 

Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η συμμετοχή εξαρτάται από το επίπεδο του κατώτατου 

μισθού. Η επίδραση του κατώτατου μισθού είναι θεωρητικά αβέβαιη. Από τη μια, η αύξηση 

του κατώτατου μισθού είναι ικανή να προσελκύσει έναν αριθμό ατόμων που διαφορετικά 
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θα ήταν αδιάφοροι (βλ. λ.χ. Card και Krueger, 1994). Από την άλλη, στο βαθμό που η αύξηση 

του κατώτατου μισθού οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας, η μείωση της πιθανότητας 

εύρεσης εργασίας είναι δυνατό να λειτουργήσει αποθαρρυντικά, μειώνοντας τη συμμετοχή 

στο Εργατικό δυναμικό.  

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα δύο παραπάνω στάδια 

λαμβάνουμε την προσφορά εργασίας για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα της multinomial ανάλυσης, για τον πληθυσμό σε ηλικία προς 

εργασία (15-64) παρατίθενται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί. Τα τυπικά σφάλματα δίνονται 

σε παρένθεση κάτω από τις εκτιμήσεις των συντελεστών. Η κατηγορία του πληθυσμού που 

αποτελεί την ομάδα αναφοράς είναι οι απόφοιτοι λυκείου ή οι έχοντες μεταλυκειακή, 

τεχνική κατάρτιση. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων είμαστε σε θέση να απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση περί μη στατιστικής 

σημαντικότητας των συντελεστών του υποδείγματος.  

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται έναντι της κατηγορίας αναφοράς. Δηλαδή για 

μια μεταβολή κατά μια μονάδα μιας συγκεκριμένης ερμηνευτικής μεταβλητής, η πιθανότητα 

να εμπίπτει κανείς, λ.χ. στην κατηγορία των ανειδίκευτων έναντι της κατηγορίας αναφοράς, 

αναμένεται να μεταβληθεί κατά το ποσοστό που δηλώνει η εκτιμημένη παράμετρος. Για 

παράδειγμα, ο συντελεστής 8.347 για την ψευδομεταβλητή Άνδρας στο χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, δηλώνει ότι ένας άνδρας έχει περίπου 8% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης έναντι μέτριου επιπέδου, συγκριτικά με μια γυναίκα 

(κατηγορία αναφοράς). Αντίστοιχα, οι άνδρες έχουν περίπου 51% μεγαλύτερη πιθανότητα 

να ανήκουν στην ομάδα των ατόμων υψηλής ειδίκευσης έναντι της ομάδας αναφοράς των 

ατόμων μέτριας ειδίκευσης. Σε ότι αφορά τις μεταβλητές που περιλαμβάνουν την 

αλληλεπίδραση με το χρόνο, λ.χ. η μεταβλητή χρόνος*γυναίκα, ο συντελεστής 0.004 στην 
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πρώτη στήλη υποδηλώνει ότι για μια μεταβολή του χρόνου κατά ένα έτος η πιθανότητα μια 

γυναίκα να έχει αποκτήσει χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.004. 

 

Πίνακας 1 Multinomial logistic υπόδειγμα για την κατανομή του πληθυσμού σε ηλικία προς 
εργασία ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 1999-2017. 

VARIABLES Low-skilled High-skilled 

15-24*year -0.086*** 0.089*** 

 (0.002) (0.002) 
25-34*year -0.039*** 0.030*** 

 (0.001) (0.001) 
35-44*year -0.066*** -0.010*** 

 (0.001) (0.001) 
45-54*year -0.075*** -0.005*** 

 (0.001) (0.001) 
55-64*year -0.083*** -0.003** 

 (0.001) (0.002) 
Γυναίκα*year 0.004*** 0.025*** 

 (0.001) (0.001) 
25-34 -95.490*** 119.762*** 

 (3.929) (5.239) 
35-44 -40.899*** 200.700*** 

 (3.778) (5.256) 
45-54 -22.030*** 191.074*** 

 (3.779) (5.396) 
55-64 -4.075 187.565*** 

 (3.933) (5.761) 
Άνδρας 8.347*** 51.060*** 

 (1.948) (2.230) 
Σταθερά 164.011*** -232.518*** 

 (3.339) (4.962) 
Παρατηρήσεις 810,087 810,087 

Τυπικά σφάλματα σε παρενθέσεις κάτω από τους εκτιμημένους συντελεστές. Η ομάδα 
αναφοράς είναι αυτή των μέτρια ειδικευμένων ατόμων. 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1   

 

Οι εκτιμήσεις των μεριδίων που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των 

παραμέτρων του υποδείγματος, παρουσιάζονται στο Γράφημα 1 που ακολουθεί. Οι ευθείες 

γραμμές παρουσιάζουν την εκτίμηση των μεριδίων, ενώ οι υπόλοιπες την ιστορική εξέλιξη 

τους από το 1999 μέχρι και το 2017. Όπως είναι φανερό τα αποτελέσματα είναι εύρωστα και 
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αρκετά εύλογα. Για την ακρίβεια η προβλέψεις των μεριδίων σχεδόν ταυτίζονται με τις 

πραγματικές τιμές, ενώ η τάση που προβλέπεται ότι θα ακολουθήσουν από το 2018 και 

έπειτα είναι συμβατή με την ιστορική εξέλιξή τους. Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις 

συνηγορούν υπέρ της συνέχισης του μοτίβου που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, 

σύμφωνα με το οποίο αυξάνεται συνεχώς το επίπεδο δεξιοτήτων που συσσωρεύει το 

εργατικό δυναμικό. Στον αντίποδα, η προσφορά ανειδίκευτης εργασίας αναμένεται να 

μειωθεί περαιτέρω. Από την άλλη, σχετικά σταθερό εμφανίζεται το μερίδιο του μέτρια 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

 

Γράφημα 1 Εκτιμήσεις των μεριδίων ανά επίπεδο εκπαίδευσης
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Εφαρμόζοντας τις εκτιμήσεις των μεριδίων στην πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού 

που προέκυψε με τη μέθοδο ARIMAX (βλ. Γράφημα 2),47 λαμβάνονται τα αποτελέσματα που 

παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, η 

προσφορά ανειδίκευτης εργασίας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 280 χιλιάδες. Μικρή 

αύξηση κατά περίπου 33 χιλιάδες προκύπτει για το εργατικό δυναμικό που κατέχει ένα 

μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων. Στον αντίποδα, προβλέπεται θεαματική άνοδος της προσφοράς 

υψηλά ειδικευμένης εργασίας. Συγκεκριμένα, αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 225 

χιλιάδες, ξεπερνώντας το 1,655 εκατομμύριο.  
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Γράφημα 2 Πρόβλεψη εργατικού δυναμικού. Μέθοδος ARIMAX 

 

 

 

                                                           
47 Το αποτέλεσμα αυτό είναι απολύτως συμβατό με την τάση που διαμορφώθηκε κατά τελευταία έτη (βλ. 
Γράφημα 1, σελ. 27). 
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Πίνακας 2 Προσφορά εργασίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης, μέθοδος ARIMAX 

Έτος Ανειδίκευτοι  Μέτρια Ειδικευμένοι Υψηλά Ειδικευμένοι Σύνολο 

2017 1,108,897 2,208,180 1,429,431 4,746,509 

2018 1,045,726 2,215,876 1,471,972 4,733,574 

2019 983,739 2,218,447 1,512,716 4,714,902 

2020 927,372 2,225,967 1,558,430 4,711,770 

2021 874,256 2,233,828 1,606,053 4,714,138 

2022 824,157 2,241,903 1,655,474 4,721,535 

Ανειδίκευτοι (ISCED 0-2), Μέτρια Ειδικευμένοι (ISCED 3-8), Υψηλά Ειδικευμένοι (ISCED 9-13) 

 

 

4.2 Συμπέρασμα-εντοπισμός πιθανών αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης 
 

Σκοπός της παρούσας ενότητας ήταν η εκτίμηση της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο 

δεξιοτήτων, για το οποίο χρησιμοποιούμε προσεγγιστικά το ανώτατο ολοκληρωμένο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Για την ανάλυση αυτή εφαρμόστηκαν μικροδεδομένα της Έρευνας 

Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1999-2017 και μακροοικονομικά δεδομένα σχετικά με 

το εργατικό δυναμικό, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τον κατώτατο μισθό, που αντλήθηκαν από 

τη στατιστική βάση AMECO και αυτή του OECD, αντίστοιχα. Το πρώτο στάδιο των 

προβλέψεων περιλαμβάνει την εκτίμηση της πιθανότητας να εμπίπτει κανείς σε ένα από τα 

τρία ευρεία επίπεδα εκπαίδευσης βάσει της κωδικοποίησης ISCED: α. Μέχρι γυμνάσιο (0-2), 

β. Λύκειο ή μεταλυκειακή τεχνική κατάρτιση (3-8) και γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (9-13).  

Το δεύτερο βήμα της ανάλυσής μας περιλαμβάνει την εκτίμηση της συνολικής 

προσφοράς εργασίας βάσει της μεθοδολογίας ARIMAX. Προκειμένου να αυξήσουμε την 

αξιοπιστία των εκτιμήσεων το απλό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα επαυξάνεται 

χρησιμοποιώντας πληροφορία για τον κατώτατο μισθό και το κατά κεφαλήν εισόδημα, ως 

επεξηγηματικές μεταβλητές. Τέλος, εφαρμόζοντας τα μερίδια που προέκυψαν στο πρώτο 

στάδιο στα αποτελέσματα του δευτέρου, λαμβάνουμε την εκτίμηση της προσφοράς 

εργασίας σε απόλυτα μεγέθη. 
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Τα αποτελέσματα που παρήχθησαν είναι εύρωστα και εύλογα. Εμφανίζεται σημαντική 

τάση μείωσης της ανειδίκευτης εργασίας. Απεναντίας, αναμένεται θεαματική αύξηση της 

προσφοράς εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Σχετικά σταθερή προβλέπεται η 

προσφορά μέτρια ειδικευμένης εργασίας. Συνολικά, τα άτομα που διαθέτουν ένα μέτριο 

επίπεδο δεξιοτήτων θα συνεχίσουν να αποτελούν περίπου το μισό του εργατικού 

δυναμικού. Αντίστοιχα, το μερίδιο των ατόμων που διαθέτουν πτυχίο Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αναμένεται να υπερβεί το 30% επί του συνόλου. 

Τα παραπάνω ευρήματα είναι απολύτως συμβατά με την τάση που έχει διαμορφωθεί, 

ειδικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αναφορικά με την αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση από 

την πλευρά του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, μείζονος σημασίας αποτελεί η σύγκριση των 

προβλέψεων της προσφοράς εργασίας με τις αντίστοιχες για την ζήτηση εργασίας, 

προκειμένου να διαπιστωθούν πιθανές αναντιστοιχίες. Όπως συζητήθηκε ενδελεχώς στις 

ενότητες 1 και 2, η τεχνολογική πρόοδος, η εισαγωγή ενδιάμεσων αγαθών από χώρες 

χαμηλού εργατικού κόστους και το διεθνές εμπόριο αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

διαμόρφωσης τέτοιων αναντιστοιχιών, καθώς φαίνεται να μετατοπίζουν τη ζήτηση εργασίας 

προς όφελος του εργατικού δυναμικού που διαθέτει υψηλά τυπικά προσόντα. Σε κάθε 

περίπτωση, η τελική έκβαση εξαρτάται από το κατά πόσον η προσφορά για δεξιότητες 

ακολουθεί σε ταχύτητα την αυξημένη ζήτηση που προκαλούν οι παραπάνω εξελίξεις. Από 

την άλλη, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το αντίστροφο φαινόμενο, όταν η 

αύξηση της προσφοράς δεξιοτήτων ξεπερνά την αντίστοιχη ζήτηση. Σε μια τέτοια περίπτωση 

εμφανίζεται το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης, το οποίο ενέχει κινδύνους τόσο σε 

μικροοικονομικό επίπεδο για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις όσο και σε 

μακροοικονομικό επίπεδο, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την μεγέθυνση μιας 

οικονομίας. 
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Το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης, αποτελεί ένα επαρκώς τεκμηριωμένο 

χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς σημαντικό τμήμα του εργατικού 

δυναμικού απασχολείται σε επαγγέλματα που απαιτούν χαμηλότερα επίπεδα τυπικών 

προσόντων από αυτό που διαθέτει (βλ. λ.χ. Patrinos, 1997; OECD, 2005; Livanos, 2010; 

Chletsos και Roupakias, 2018). Στο γράφημα 3 παρουσιάζουμε την εξέλιξη του φαινομένου, 

υπό την ευρεία έννοιά του,4849 όπως αυτή προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕΔ για 

την περίοδο 1999-2017. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, το ποσοστό των εργαζομένων 

που διαθέτουν περισσότερα τυπικά προσόντα από το μέσο όρο που εμφανίζει η εργασία 

τους, παρουσιάζει σημαντική άνοδο από το 2009 και μετά. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν θα 

πρέπει να αποτελεί έκπληξη, καθώς είναι αρκετά εύλογο, σε περιόδους χαμηλής ζήτησης 

εργασίας, άτομα με υψηλό τυπικό επίπεδο προσόντων να είναι περισσότερο πιθανό να 

αποδέχονται θέσεις που απαιτούν λιγότερες δεξιότητες από αυτές που διαθέτουν. 

Εντούτοις, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης δεν 

αποκλείει το φαινόμενο του ελλείμματος συγκεκριμένων δεξιοτήτων, εφόσον η ζήτηση για 

κάποιους κλάδους ειδίκευσης υπερβαίνει την αντίστοιχη προσφορά. Λόγου χάρη, είναι 

δυνατό να υπάρχει υπερπροσφορά εργατικού δυναμικού που κατέχει τίτλο σπουδών 

ιδρύματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ταυτόχρονα να υπάρχει έλλειμα σε ιατρούς ή 

αποφοίτους της τεχνολογίας των πληροφοριών και της επικοινωνίας. 

                                                           
48 Ακολουθώντας τους Verdugo και Verdugo (1989), ένας εργαζόμενος θεωρείται υπερ-εκπαιδευμένος, εφόσον 
η εκπαίδευσή του σε έτη υπερβαίνει κατά μια τυπική απόκλιση το μέσο όρο στο διψήφιο επάγγελμα που 
εργάζεται. 
49 Προφανώς ο ορισμός που χρησιμοποιείται αναφορικά με το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης δεν μπορεί να 
στεγάσει κάθε πιθανή εναλλακτική μορφή του. Συχνά στην βιβλιογραφία προτείνονται οι υποκειμενικές κρίσεις 
των εργαζόμενων ως μέτρο του βαθμού υπερεκπαίδευσης. Ωστόσο, βάσει των περιορισμών των διαθέσιμων 
δεδομένων, είναι ο μόνος εφικτός τρόπος προσέγγισής του.  
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Γράφημα 3 Ποσοστά εργαζόμενων με έτη εκπαίδευσης που υπερβαίνουν κατά μια τυπική 
απόκλιση τον μέσο όρο της εκπαίδευσης στο διψήφιο επάγγελμα που απασχολούνται. 

 

Στον Πίνακα 3, παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 

την ανάλυσή μας στις ενότητες 2, 3 και 4, για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα εκπαίδευσης 

που χρησιμοποιούμε στην παρούσα μελέτη. Αξίζει όμως να επισημανθεί, ότι σε καμία 

περίπτωση δεν ισχυριζόμαστε ότι το συνταίριασμα στην αγορά εργασίας θα είναι τέλειο. 

Μάλιστα, η ισορροπία που πρόκειται να διαμορφωθεί βραχυχρόνια, αναμένεται να 

διαφέρει σημαντικά από τη μακροχρόνια. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, μια σειρά 

από τριβές στην αγορά εργασίας και η ασύμμετρη πληροφόρηση των οικονομικών δρώντων 

(εργοδοτών και εργατικού δυναμικού) αναμένεται με βεβαιότητα να οδηγήσει σε μια σειρά 

από αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Παρόμοια αποτελέσματα διαβλέπουν και τα 

συμπεριφορικά οικονομικά, εφόσον δεχτεί κανείς την πιθανότητα ανορθολογικότητας. 

Από θεωρητική σκοπιά, σε μια ελεύθερη αγορά εργασίας, η ύπαρξη αναντιστοιχιών 

συνεπάγεται μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις, που λαμβάνουν χώρα σε 

μεσομακροπρόθεσμο  διάστημα, τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και από την μεριά του 
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εργατικού δυναμικού. Παραδείγματα τέτοιων ενδιάμεσων μηχανισμών προσαρμογής 

αποτελούν οι μισθοί, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, τόσο μεταξύ επαγγελμάτων 

όσο και γεωγραφικά, καθώς και η “χρήση” από την πλευρά των εργοδοτών των διαθέσιμων 

δεξιοτήτων (CEDEFOP, 2012). Επομένως, τα πιθανά πλεονάσματα ή ελλείμματα δεξιοτήτων 

που προκύπτουν, είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα, αναλόγως της διαδικασίας 

προσαρμογής που θα προκύψει. Κατά συνέπεια, προειδοποιούμε τον αναγνώστη ότι η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ερμηνευτεί με προσοχή και αποκλειστικά και 

μόνο ως μια απλή ένδειξη της κατάστασης κατά την επόμενη πενταετία και όχι απόλυτα. 

Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στην ανάλυσή μας δεν συμπεριλαμβάνονται 

διακριτά τα πεδία εκπαίδευσης όσων κατέχουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή όσων 

έχουν λάβει τεχνική κατάρτιση. Επομένως, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα πιθανά 

μειονεκτήματα των εργασιών που προσεγγίζουν τις δεξιότητες βάσει του ανώτατου 

επιπέδου εκπαίδευσης κάθε ατόμου. Για παράδειγμα, δεν είναι εφικτό να παρέχει 

πληροφορία σχετικά με τη ζήτηση ανά κλάδο εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρότι, ίσως, δεν είναι 

ο ιδεατός τρόπος, αποτελεί τη μοναδική εφικτή λύση βάσει των περιορισμών που μας 

επιβάλλουν τα διαθέσιμα μικροδεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. 

Έχοντας κατά νου τις παραπάνω προειδοποιήσεις, προχωρούμε σε μια σύντομη 

σύνοψη των αποτελεσμάτων. Όπως διαφαίνεται, το 2017 υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά 

εργασίας για κάθε ένα από τα τρία ευρεία επίπεδα εκπαίδευσης που εξετάζονται. Όπως είναι 

λογικό να αναμένει κανείς, η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στις κατηγορίες του 

ανειδίκευτου και μέτρια ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, περίπου 345 και 541 χιλιάδες, 

αντίστοιχα. Από την άλλη, η προσφορά ειδικευμένης εργασίας εμφανίζεται να υπερβαίνει 

κατά περίπου 99 χιλιάδες την αντίστοιχη ζήτηση.  
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 Ωστόσο, σημαντικές μεταβολές αναμένονται κατά την πενταετία 2018-2022. 

Συγκεκριμένα, η φθίνουσα τάση της προσφοράς ανειδίκευτης εργασίας αναμένεται να 

προκαλέσει μείωση του κενού που παρατηρείται το 2017. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας 

υπόψη τον μέσο όρο των προβλέψεων της ζήτησης βάσει των τριών σεναρίων σχετικά με 

τους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας, η υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας 

αναμένεται ότι θα μειωθεί περίπου στις 209 χιλιάδες από 345 χιλιάδες. Αντίστοιχα, το κενό 

για το μέτρια ειδικευμένο εργατικό δυναμικό αναμένεται να πλησιάσει τις 379 χιλιάδες από 

541 χιλιάδες το 2017. Από την άλλη, η απόκλιση της ζήτησης από την προσφορά αναμένεται 

να φτάσει στο επίπεδο των 16 χιλιάδων για τα άτομα που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Τέλος, στον Πίνακα 4 περιλαμβάνεται μια υποθετική άσκηση σύγκρισης της 

προσφοράς και της ζήτησης εργασίας από μια διαφορετική οπτική γωνία. Συγκεκριμένα, 

υποθέτοντας ότι τα μερίδια των επιπέδων εκπαίδευσης παραμένουν σταθερά εντός των 

διψήφιων επαγγελματικών κατηγοριών, εφαρμόζουμε τα μερίδια αυτά στις προβολές της 

ζήτησης, προκειμένου να λάβουμε μια εκτίμηση της απασχόλησης για το 2022 ανά 

επάγγελμα και εκπαιδευτικό επίπεδο. Όπως παρατηρούμε και πάλι, εμφανίζεται το ίδιο 

μοτίβο ανισορροπιών, ωστόσο κατά τι μικρότερο για την περίπτωση της ανειδίκευτης 

εργασίας. 

Συνοψίζοντας, βάσει της συζήτησης που προηγήθηκε στην παρούσα ενότητα, θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι μια αποτελεσματική πολιτική θα  πρέπει να στοχεύει ευθέως 

στη διευκόλυνση των ροών εντός της αγοράς εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί 

μακροχρόνια το βέλτιστο συνταίριασμα. Επιπρόσθετα,  καλές πρακτικές διαχείρισης του 
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εργατικού δυναμικού απαιτούνται από τα αρμόδια τμήματα ανθρώπινων πόρων των 

επιχειρήσεων.50

                                                           
50 Για μια αναλυτικότερη συζήτηση βλ. στο:  
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_20
14.pdf 
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Πίνακας 3 Σύγκριση προσφοράς και ζήτησης ανά επίπεδο δεξιοτήτων 

 Ζήτηση Προσφορά 

  2022  

 
 

2022 

 2017 Low Basic High 2017 
Πρόβλεψη 
ARIMAX 

Ανειδίκευτη εργασία 764,138 603,838 615,362 635,581 

 
 

1,108,897 

 
 

824,157 

Μέτρια  
Ειδικευμένη εργασία 1,666,677 1,828,407 1,863,303 1,924,531 

2,208,180 2,241,903 

Υψηλά  
Ειδικευμένη εργασία 1,329,790 1,609,165 1,639,875 1,693,762 

1,429,431 1,655,474 

Ανειδίκευτοι (ISCED 0-2), Μέτρια Ειδικευμένοι (ISCED 3-8), Υψηλά Ειδικευμένοι (ISCED 9-13) 
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Πίνακας 4 Ζήτηση και προσφορά εργασίας 

  

Isco Πρόβλεψη ζήτησης 
Χαμηλή 

ειδίκευση 
Μέτρια 

ειδίκευση 
Υψηλή 

ειδίκευση 

11 7,797 156 2,574 5,067 

12 8,181 136 1,978 6,067 

13 34,922 3,607 16,901 14,415 

21 190,263 ΝΑ 2,619 187,644 

22 124,791 ΝΑ 5,944 118,847 

23 265,012 ΝΑ 7,498 257,514 

24 280,919 1,669 38,776 240,473 

31 82,808 2,101 30,288 50,419 

32 82,475 1,458 34,053 46,964 

34 187,858 4,316 76,744 106,798 

41 294,659 15,093 175,645 103,921 

42 103,019 6,683 58,984 37,351 

51 478,652 80,732 307,065 90,855 

52 669,195 120,055 398,685 150,454 

61 324,599 195,241 114,925 14,433 

71 95,790 45,674 45,757 4,359 

72 143,313 21,764 104,317 17,232 

73 15,710 2,316 10,999 2,395 

74 81,960 29,981 46,637 5,342 

81 94,903 29,272 58,925 6,706 

82 7,631 905 6,726 ΝΑ 

83 169,004 53,296 105,281 10,427 

91 185,562 85,890 83,695 15,977 

92 41,662 29,303 11,157 1,201 

93 62,655 26,187 31,712 4,756 

O1 85,200 1,144 37,174 46,881 

Σύνολο  756,979 1,815,060 1,546,501 

Προσφορά εργασίας  824,157 2,241,903 1,655,474 
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Παράρτημα 
 

Table Α1 Unit root tests 

Variables  ADF   PP   Phillips-Perron 

  Level Δ  Level Δ  Level Δ 

Employment  -2.755 -3.476*  -1.624 -3.485*  -5.613*  
GDP per capita  -2.311 -3.785*  -1.874 -3.847*  -3.369 -4.574* 
Inflation  -2.127 -7.482*  -1.974 -7.589*  -3.517 -8.641* 
REER  -4.636*   -1.963 -3.854*  -4.925*  
Exports  -5.629*   -5.629*   -6.766*  
Imports  -6.083*   -6.018*   -7.020*  

Conventional unit root tests include an intercept and a linear trend in the levels and include 
an intercept in the first differences. Δ is the first difference operator. The numbers of 
optimal lags are based on Schwarz Bayesian Criterion (SBC).  
* indicates stationarity at 5% level of significance. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Table Α2 Estimated ARDL models and bounds F-test for cointegration.  

𝐹(𝐸/𝐺𝐷𝑃, 𝑆𝐸𝐸𝑅, 𝑋, 𝑀, 𝐼𝑁𝐹𝐿)  

Bounds testing to cointegration 

Model F 

1,0,3,2,0,0 5.048** 
  
Case III I(0) I(1) 

Critical values at 1% 4.04 5.89 
Critical values at 5% 2.96 4.33 
Critical values at 10% 2.48 3.70 

Notes: Null hypothesis: no cointegration. The critical values for the lower I(0) and upper I(1) 
bounds are taken from Narayan (2005), Case III: Unrestricted intercept and no trend. 
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Table Α3 ARDL long-run and short-run results. 

 Dependent variable: Employment 

Long-run analysis  

GDP 0.022** 
Inflation 0.001 
Reer 0.001 
Exports 0.015 
Imports -0.007 
Short-run analysis  
ΔGDP 0.009 
ΔGDP(-1)  0.005 
ΔGDP(-2) 0.018** 
Δinflation -0.001 
inflation(-1) -0.002* 
ΔExports 0.004 
Δimports 0.002 
ECMt-1  -0.285*** 

Notes: *** indicates significance at 1% percent significant level. * indicates significance at 
10% percent significant level 
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CUSUM of Squares 5% Significance  

Γράφημα Α1 Έλεγχος ευστάθειας των αποτελεσμάτων με τις στατιστικές CUSUM  και 
CUSUM of Squares που παρήχθησαν με τη μέθοδο συνολοκλήρωσης ARDL 

 

Πίνακας A4. Υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων για την απασχόληση ανά κλάδο 

  (1) (2) 
VARIABLES coef se 
gdp 0.029*** (0.008) 
inflation 0.029*** (0.009) 
lnwage -0.133* (0.070) 
Trend*sic1 -0.011** (0.006) 
Trend*sic3 -0.022*** (0.006) 
Trend*sic4 -0.029*** (0.006) 
Trend*sic5 0.035*** (0.006) 
Trend*sic6 -0.045*** (0.006) 
Trend*sic7 0.004 (0.006) 
Trend*sic8 0.020*** (0.006) 
Trend*sic9 0.011* (0.006) 
Trend*sic10 0.004 (0.006) 
Trend*sic11 0.027*** (0.006) 
Trend*sic12 0.012** (0.006) 
Trend*sic13 0.017*** (0.006) 
Trend*sic14 0.020*** (0.006) 
Trend*sic15 -0.005 (0.006) 
Trend*sic16 -0.004 (0.006) 
Constant 8.046 (6.491) 
Observations 270 

 

R-squared 0.719 
 

Standard errors in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Γράφημα  Α2 Χρονολογική σειρά των μεριδίων των επαγγελμάτων σε διψήφια κωδικοποίηση, 1999-2017 
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Μεθοδολογία πρόβλεψης ερμηνευτικών μεταβλητών 

Προκειμένου να προβλέψουμε τη μελλοντική εξέλιξη των ερμηνευτικών μεταβλητών 

του υποδείγματος, εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία ARIMA σε διάφορες παραλλαγές, ανάλογα 

με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τον πληθωρισμό και την 

σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία καταφεύγουμε στη μεθοδολογία που προτείνεται 

από τους Box-Jenkins (1970). Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες ερμηνευτικές μεταβλητές του 

υποδείγματος, εφαρμόζουμε ένα υπόδειγμα ARIMAX,  

Ακολουθώντας, τους Narayan και Narayan (2005) υποθέτουμε ότι οι εισαγωγές είναι 

συνάρτηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και του δείκτη τιμών καταναλωτή (η 

υπόρρητη υπόθεση είναι ότι οι τιμές των εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών 

αντανακλώνται στον πληθωρισμό). Αντίστοιχα, οι εξαγωγές είναι συνάρτηση του μοναδιαίου 

κόστους εργασίας και της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η 

συλλογή των δεδομένων για τις σειρές αυτές έγινε από τις βάσεις World bank world 

development indicators και OECD statistics. 

 

Στατιστική αποτίμηση της αξιοπιστίας των προβλέψεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο παρόν κείμενο, δεν απαιτείται να διαθέτει κανείς οξεία 

αντίληψη των στατιστικών-οικονομετρικών μεθόδων πρόβλεψης, προκειμένου να γίνει 

κατανοητό ότι η εγγενής αδυναμία των οικονομικών υποδειγμάτων, που βασίζονται σε μια 

σειρά από αβέβαιες υποθέσεις αναφορικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά (σε αντίθεση λ.χ. 

με τους νόμους της φυσικής), οξύνεται εξαιτίας της συγκυρίας και της αβεβαιότητας σχετικά 

με το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία 
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των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται. Εντούτοις, η αξιολόγηση των προβλέψεων σε 

πραγματικό χρόνο και τα αντίστοιχα τυπικά στατιστικά κριτήρια συνηγορούν υπέρ της 

ευρωστίας των εκτιμήσεων.  

Στο Γραφήματα Α3 που ακολουθεί παρουσιάζουμε μια σειρά από στατιστικά μέτρα 

αξιολόγησης των προβλέψεων με το υπόδειγμα ARDL έναντι ενός απλού αυτοπαλίνδρομου 

(AR) υποδείγματος, για την (out-of-sample) περίοδο 2013-2017, έχοντας χρησιμοποιήσει 

δεδομένα για την (in-sample) περίοδο 1980-2012 (βλ. Γράφημα Α3),  στην λογική των Rapach 

και Strauss (2008). Για σκοπό αυτό, χωρίζουμε το δείγμα σε δύο μέρη: in-sample (1980-2012) 

και out-of sample (2013-2017), όπου οι πρώτες R παρατηρήσεις αποτελούν την in-sample 

περίοδο και οι επόμενες P την out-of sample περίοδο. Η λογική της συγκεκριμένης άσκησης 

σχετίζεται με την σύγκριση των προβλέψεων που προκύπτουν από ένα υπόδειγμα με 

θεωρητικό υπόβαθρο, όπως αυτό που εφαρμόζουμε χρησιμοποιώντας την προσέγγιση ARDL 

και ενός απλού στατιστικού υποδείγματος, όπως ένα απλό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα, 

βάσει του οποίου η πρόβλεψη για την απασχόληση εξαρτάται από τις παρελθούσες τιμές 

της (βλ. λ.χ. Rapach και Strauss, 2008). Μικρότερες τιμές των συγκεκριμένων στατιστικών 

δηλώνουν μεγαλύτερη αξιοπιστία των προβλέψεων. Όπως είναι φανερό, τα αποτελέσματα 

υπονοούν ότι οι πρώτες υπερτερούν εμφανώς και συντριπτικά. 

Αντίστοιχα, στο Γράφημα Α4 παρουσιάζονται η εξέλιξη της πραγματικής απασχόλησης 

έναντι της πρόβλεψης που προέκυψε με τη μέθοδο που βασίζεται σε θεωρητικό υπόβαθρο 

και την απλή στατιστική προσέγγιση. Όπως μπορεί να διαπιστώσει εύκολα κανείς, η 

πρόβλεψη της απασχόλησης με τη μέθοδο ARDL την πενταετία 2013-2017 εμφανίζεται 

αρκετά κοντά με την πραγματική εξέλιξή της. Αντιθέτως, η πρόβλεψη που προέκυψε με το 

απλό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα, αποκλίνει εμφανώς έναντι της πραγματικής. 
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Panel A Πρόβλεψη με το υπόδειγμα ARDL σε πραγματικό χρόνο 
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8.40
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FC1 ± 2 S.E.

Forecast: FC1

Actual: EMP

Forecast sample: 2013 2017

Included observations: 5

Root Mean Squared Error 0.066352

Mean Absolute Error      0.065133

Mean Abs. Percent Error 0.794891

Theil Inequality Coefficient  0.004034

     Bias Proportion         0.963598

     Variance Proportion  0.024933

     Covariance Proportion  0.011469

 
 Panel B Πρόβλεψη με ένα αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα 
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Mean Abs. Percent Error 2.458654

Theil Inequality Coefficient  0.014376

     Bias Proportion         0.751341

     Variance Proportion  0.118468

     Covariance Proportion  0.130191

 
Γράφημα Α3 Έλεγχος αξιοπιστίας των προβλέψεων του υποδείγματος ARDL σε πραγματικό 

χρόνο (panel A) έναντι ενός αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος (panel B) 
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Γράφημα Α4 
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Πίνακας Α6: Greece multinomial logistic regression output, One-Digit Occupations 

Sample: Greek Labour Force Survey, 1999-2017 

 (1)  
 Coefficient Std. error 

Managers -0.121*** (0.001) 
Professionals -0.077*** (0.001) 
Technicians and associate professionals -0.069*** (0.001) 
Clerical support workers -0.072*** (0.001) 
Skilled agricultural, forestry and fishery workers -0.043*** (0.001) 
Craft and related trades workers -0.071*** (0.001) 
Plant and machine operators, and assemblers -0.049*** (0.001) 
Elementary occupations -0.027*** (0.001) 
Armed forces occupations -0.032*** (0.003) 

Note: occupation Service and sales workers is the base outcome 
* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 

 
 
Πίνακας Α7: Greece multinomial logistic regression output, Two-Digit Occupations 
Sample: Greek Labour Force Survey, 1999-2017 

 (1) (2) 

All industries Coefficient Std. 

error 

1 Armed Forces 0.021*** (0.001) 

11 Legislators and senior officials 0.058*** (0.006) 

12 Corporate managers  -0.097*** (0.002) 

13 Managers of small enterprises  -0.070*** (0.001) 

21 Physical; mathematical and engineering science professionals 0.003** (0.001) 

22 Life science and health professionals -0.025*** (0.001) 

23 Teaching professionals -0.044*** (0.001) 

24 Other professionals -0.004*** (0.001) 

31 Physical and engineering associate professionals -0.024*** (0.001) 

32 Life science and health associate professionals -0.010*** (0.001) 

33 Teaching associate professionals  -0.131*** (0.004) 

34 Other associate professionals -0.012*** (0.001) 

41 Office clerks -0.024*** (0.001) 

42 Customer service workers 0.000 (0.001) 
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51 Personal and protective service workers 0.041*** (0.001) 

52 Models; salespersons and demonstrators 0.067*** (0.001) 

71 Extraction and building trades workers -0.040*** (0.001) 

72 Metal; Machinery and related trade workers -0.008*** (0.001) 

73 Precision; handicraft; craft printing and related trades workers -0.039*** (0.002) 

74 Other craft and related trades workers -0.011*** (0.001) 

81 Stationary plant and related operators 0.107*** (0.002) 

82 Machine operators and assemblers -0.095*** (0.001) 

83 Drivers and mobile plant operators 0.009*** (0.001) 

91 Sales and services elementary occupations 0.018*** (0.001) 

92 Agricultural; fishery and related labourers 0.062*** (0.002) 

93 Labourers in mining; construction; manufacturing and 

transport 

0.010*** (0.001) 

Note: (occupation == Skilled agricultural and fishery workers is the base outcome) 
* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
 
 
 

Πίνακας Α8    

VARIABLES Coeff Std. error 

Καθόλου σχολείο -0.171*** (0.001) 

Πρωτοβάθμια -0.098*** (0.000) 

Γυμνάσιο -0.026*** (0.001) 

Τεχνική κατάρτιση 0.018*** (0.001) 

Πανεπιστήμιο 0.024*** (0.000) 

Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό 0.069*** (0.002) 

Η ομάδα αναφοράς είναι το Λύκειο  
* p < .1, ** p < .05, *** p < .01 
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Γράφημα Α5 Ζήτηση επέκτασης, shift-share analysis 
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Πίνακας Α9. Probit εκτιμήσεις για την πιθανότητα εξόδου από το εργατικό δυναμικό εντός 
ενός έτους 

  (1) (2) 
Μεταβλητές Συντελεστής Τυπικό σφάλμα 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

  

Ηλικιακή κατηγορία   
20-24 -0.276*** 0.078 
25-29 -0.338*** 0.072 
30-34 -0.477*** 0.071 
35-39 -0.611*** 0.071 
40-44 -0.546*** 0.069 
45-49 -0.521*** 0.068 
50-54 -0.293*** 0.066 
55-59 0.123* 0.065 
60-64 0.407*** 0.065 
65-69 1.175*** 0.065 
70-74 0.511*** 0.073 
75+ 0.472*** 0.083 
Άνδρας -0.233*** 0.009 
Παντρεμένος -0.217*** 0.016 
Μετανάστης -0.016 0.010 
Μέση εκπαίδευση 0.279*** 0.101 
Ανώτερη εκπαίδευση 0.231 0.169 
Ψευδομεταβλητές χρόνου   
2000 -0.031 0.023 
2001 0.021 0.023 
2002 -0.046* 0.024 
2003 -0.106*** 0.024 
2004 -0.019 0.023 
2005 0.061** 0.030 
2006 -0.130*** 0.024 
2007 -0.153*** 0.025 
2008 -0.159*** 0.025 
2009 -0.202*** 0.025 
2010 -0.173*** 0.025 
2011 -0.049** 0.024 
2012 -0.018 0.026 
2013 -0.023 0.026 
2014 -0.094*** 0.028 
2015 -0.206*** 0.029 
2016 -0.265*** 0.029 
2017 -0.355*** 0.030 
Ψευδομεταβλητές περιφερειών   
Κεντρική Μακεδονία 0.009 0.018 
  Συνεχίζεται 
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  Πίνακας Α9 συνέχεια 
Δυτική Μακεδονία -0.092*** 0.029 
Ήπειρος -0.170*** 0.023 
Θεσσαλία -0.121*** 0.022 
Ιόνιοι Νήσοι -0.234*** 0.032 

Δυτική Ελλάδα -0.156*** 0.023 
Στερεά Ελλάδα -0.098*** 0.022 
Αττική -0.141*** 0.017 
Πελλοπόνησος -0.207*** 0.022 
Νότιο Αιγαίο -0.072** 0.031 
Βόρειο Αιγαίο -0.052* 0.029 
Κρήτη -0.295*** 0.022 
Σταθερά -1.489*** 0.068 
Παρατηρήσεις 501,593   

 

Πίνακας Α10. Probit εκτιμήσεις για την πιθανότητα κινητικότητας μεταξύ των κλάδων 

Μεταβλητές Συντελεστής Τυπικό σφάλμα 

Ηλικιακή κατηγορία 

  

20-24 0.231*** 0.053 

25-29 0.167*** 0.052 

30-34 0.026 0.053 

35-39 -0.093* 0.053 

40-44 -0.181*** 0.054 

45-49 -0.263*** 0.054 

50-54 -0.309*** 0.055 

55-59 -0.417*** 0.057 

60-64 -0.533*** 0.062 

65-69 -0.528*** 0.076 

70-74 -1.011*** 0.186 

75+ -1.091*** 0.303 

Άνδρας 0.065*** 0.011 

Παντρεμένος 0.057*** 0.014 

Μετανάστης 0.103*** 0.009 

Μέση εκπαίδευση -0.009 0.012 

Ανώτερη εκπαίδευση -0.038*** 0.015 

Ψευδομεταβλητές χρόνου 
 

2000 0.024 0.022 
2001 0.077*** 0.022 
2002 -0.032 0.023 
2003 -0.331*** 0.028 
2004 -0.275*** 0.026 
2005 -0.333*** 0.029 
2006 -0.349*** 0.027 
  Συνεχίζεται 
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  Πίνακας Α10 συνέχεια 
2007 -0.335*** 0.028 
2008 -0.405*** 0.029 
2009 -0.326*** 0.027 
2010 -0.422*** 0.029 
2011 -0.486*** 0.033 
2012 -0.583*** 0.040 
2013 -0.503*** 0.038 
2014 -0.405*** 0.036 
2015 -0.466*** 0.038 
2016 -0.432*** 0.035 
2017 -0.410*** 0.035 
Ψευδομεταβλητές περιφερειών   
Κεντρική Μακεδονία -0.033 0.022 

Δυτική Μακεδονία 0.014 0.033 

Ήπειρος -0.164*** 0.030 

Θεσσαλία -0.006 0.027 

Ιόνιοι Νήσοι -0.137*** 0.040 

Δυτική Ελλάδα -0.163*** 0.029 

Στερεά Ελλάδα -0.062** 0.028 

Αττική -0.117*** 0.021 

Πελλοπόνησος -0.114*** 0.028 

Νότιο Αιγαίο -0.142*** 0.040 

Βόρειο Αιγαίο 0.054* 0.032 

Κρήτη -0.014 0.025 

Σταθερά -1.957*** 0.058 

Παρατηρήσεις 476,889   
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Correspondence table A11 ISCO 88-08 

ISCO88 

classification 

Proposed aggregation 

ISCO-08 

ISCO08 

classification 

ISCO-

88 % 

total 

ISCO-

08 % 

total 

01 Armed Forces 01 Armed Forces 01 Armed Forces 1.28 1.36 

11 Legislators and 

senior officials 

11  Chief executives 

and senior 

officials  

11  Chief 

executives, 

senior officials 

and legislators  

0.04 0.12 

12  Corporate 

managers  

12  Administrative 

and commercial 

managers  

12  Administrative 

and commercial 

managers  

1.26 0.50 

13  General 

managers  

13+14  Production and 

services 

managers  

13  Production and 

specialised 

services 

managers  

9.06 3.46 

    14  Hospitality, 

retail and other 

services 

managers  

  

21  Physical, maths, 

engineering 

science 

professionals  

21+25  Science, 

engineering, 

ICT 

professionals  

21  Science and 

engineering 

professionals  

2.13 2.77 

22  Life science 

and health 

professionals  

22  Health 

professionals  

22  Health 

professionals  

2.08 2.09 

23  Teaching 

professionals  

23  Teaching 

professionals  

23  Teaching 

professionals  

5.99 6.32 

24  Other 

professionals  

24+26  Business and 

other 

professionals  

24  Business and 

administration 

professionals  

3.44 4.49 

    25  ICT 

professionals  

  

    26  Legal, social 

and cultural 

professionals  

  

31  Physical, 

engineering 

science assoc. 

professionals  

31+35  Science, 

engineering  

31  Science and 

engineering 

associate 

professionals  

1.98 1.99 

32  Life science 

and health 

associate 

professionals  

32  Health associate 

professionals  

32  Health associate 

professionals  

1.66 1.78   
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33  Teaching 

associate 

professionals  

  33  Business and 

administration 

associate 

professionals  

0.23  

34  Other associate 

professionals  

33+34  Business, 

admin, legal, 

other associate 

professionals  

34  Legal, social, 

cultural, elated 

associate 

professionals  

3.87 3.27 

    35  ICT technicians    

41  Office clerks  41+43 

+44  

General office 

clerks  

41  General and 

keyboard clerks  

7.63 7.15 

42  Customer 

services clerks  

42  Customer 

services clerks  

42  Customer 

services clerks  

2.05 2.02 

    43  Numerical and 

material 

recording clerks  

  

    44  Other clerical 

support workers  

  

51  Personal and 

protective 

services 

workers  

51+53 

+54  

Personal, care, 

protective 

services  

51  Personal service 

workers  

7.53 8.88 

52  Models, 

salespersons, 

demonstrators  

52  Sales workers  52  Sales workers  6.59 12.33 

    53  Personal care 

workers  

  

61  Market-oriented 

agricultural, 

fishery workers  

61+62  Market-oriented 

skilled 

agricultural 

workers  

61  Market-oriented 

skilled 

agricultural 

workers  

15.02 15.40 

62  Subsistence 

agricultural and 

fishery workers  

63  Subsistence 

farmers  

62  Market-oriented 

forestry, fishing, 

hunting workers  

  

    63  Subsistence 

farmers, fishers, 

hunters and 

gatherers  

  

71  Extraction and 

building trades 

workers  

71  Building and 

related trades 

workers, excl. 

electricians  

71  Building and 

related trades 

workers, excl. 

electricians  

6.51 4.80 

72  Metal, 

machinery and 

related trades 

workers  

72+74  Metal, 

machinery and 

electrical trades  

72  Metal, 

machinery and 

related trades 

workers  

3.70 4.45 
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73  Precision, 

handicraft, 

printing, related 

trades workers  

73  Handicraft and 

printing workers  

73  Handicraft and 

printing workers  

0.45 0.34 

74  Other craft and 

related trades 

workers  

75  Food 

processing, 

wood working, 

garment, other 

craft, related 

trades  

74  Electrical and 

electronic trades 

workers  

2.24 2.58 

    75  Food 

processing, 

wood working, 

garment, other 

craft, related 

trades  

  

81  Stationary plant 

and related 

operators  

81  Stationary plant 

and machine 

operators  

81  Stationary plant 

and machine 

operators  

0.48 1.71 

82  Machine 

operators and 

assemblers  

82  Assemblers  82  Assemblers  1.84 0.12 

83  Drivers and 

mobile plant 

operators  

83  Drivers and 

mobile plant 

operators  

83  Drivers and 

mobile plant 

operators  

5.04 4.68   

91  Sales and 

services 

elementary 

occupations  

91+94+ 

95+96  

Cleaners, street, 

related sales and 

services workers  

91  Cleaners and 

helpers  

5.01 4.79 

92  Agricultural, 

fishery and 

related 

labourers  

92  Agricultural, 

forestry and 

fishery 

labourers  

92  Agricultural, 

forestry and 

fishery 

labourers  

1.00 0.92 

93  Labourers in 

mining, 

construction, 

manufacturing, 

transport  

93  Labourers in 

mining, 

construction, 

manufacturing, 

transport  

93  Labourers in 

mining, 

construction, 

manufacturing 

and transport  

1.87 1.69 

    94  Food 

preparation 

assistants  

  

    95  Street and 

related sales and 

service workers  

  

    96  Refuse workers 

and other 

elementary 

workers  
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Table A12 Correspondence between the sections of NACE Rev. 1.1 and NACE Rev. 2. 

 NACE Rev. 1.1  NACE Rev. 2 

Section Description Section Description 

A Agriculture, hunting and 

forestry 

A Agriculture, forestry and fishing 

B Fishing   

C Mining and quarrying B Mining and quarrying 

D Manufacturing C Manufacturing 

E Electricity, gas and water supply D Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply 

E Water supply, sewerage, waste 

management and remediation 

activities 

F Construction F Construction 

G Wholesale and retail trade: 

repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and 

household goods 

G Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles 

H Hotels and restaurants I Accommodation and food service 

activities 

I Transport, storage and 

communications 

H Transportation and storage 

J Information and communication 

J Financial intermediation K Financial and insurance activities 

K Real estate, renting and business 

activities 

L Real estate activities 

M Professional, scientific and technical 

activities  

N Professional, scientific and technical 

activities Administrative and 

support service activities 

L Public administration and 

defence; compulsory social 

security 

O Public administration and defence; 

compulsory social security 

M Education P Education 

N Health and social work Q Human health and social work 

activities 

O Other community, social and 

personal services activities 

R Arts, entertainment and recreation 

S Other service activities 

P Activities of private households 

as employers and 

undifferentiated production 

activities of private households 

T Activities of households as 

employers; undifferentiated goods- 

and services-producing activities of 

households for own use 

Q Extraterritorial organizations U Activities of extraterritorial 
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and bodies organizations and bodies 
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