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Περίληψη
Το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης αφορά την ανάλυση και την πρόγνωση των
εξελίξεων της απασχόλησης ως προς τα επαγγέλματα, τους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας και τις δεξιότητες στην Ελλάδα. Η διερεύνηση αφορά την περίοδο 2000-2019
επιτρέποντας να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις βασικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα
στην επαγγελματική απασχόληση και με σκοπό να συνταχθούν διαπιστώσεις και συμπεράσματα
αναφορικά με την πρόβλεψη της περιόδου 2021 έως 2024. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι της
μελέτης

συνοψίζονται

με

την

ακόλουθη

δομή.

Αρχικά,

γίνεται

επισκόπηση

των

μικροοικονομικών εξελίξεων της Ελλάδας και επιτυγχάνεται σύγκριση των δεδομένων αυτών με
τις χώρες της ΕΕ.
Έπειτα διερευνώνται και αποτυπώνονται οι μεταβολές της απασχόλησης στα
επαγγέλματα, στους κλάδους και στις δεξιότητες το χρονικό διάστημα 2011-2019. Ακολούθως,
αναλύεται η μεθοδολογία που συνέβαλε στην συλλογή των μελλοντικών δεδομένων και τέλος
αναδεικνύονται οι προβλέψεις στα διάφορα επαγγέλματα, στους κλάδους και στις
επαγγελματικές δεξιότητες έως και το 2024. Η ζήτηση εργασίας περιλαμβάνει τη συνιστώσα της
ζήτησης επέκτασης, που αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξαιτίας της μεγέθυνσης
της οικονομίας. Για την αποφυγή μεροληπτικών αποτελεσμάτων εξαιτίας του οικονομικού
κύκλου, εφαρμόζουμε δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που καλύπτουν την
περίοδο 2000-2019.
Δεδομένου του ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκαλείται από την
πανδημία COVID-19 κατά το 2020, οι προβλέψεις που θα διεξαχθούν παρουσιάζονται σε τρία
βασικά σενάρια. Το αισιόδοξο σενάριο «single-Hit» προϋποθέτει ότι η πανδημία τέθηκε υπό
έλεγχο πριν από το καλοκαίρι του 2020, το εναλλακτικό απαισιόδοξο σενάριο «double-Hit»
προϋποθέτει ένα δεύτερο κύμα μέτρων μετάδοσης, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο
lockdown προς τα τέλη του 2020. Τέλος, στο πλαίσιο μιας μετριοπαθούς προσέγγισης, οι
προβλέψεις και οι αναλύσεις σχετικά με τη ζήτηση εργασίας ανά επάγγελμα, κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας και επίπεδο δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε ένα τρίτο ενδιάμεσο σενάριο
«Moderate», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται πως θα υπάρξει δεύτερο κύμα πανδημίας στη
χώρα χωρίς όμως να επικρατήσει ένα γενικευμένο οριζόντιο lockdown.
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Για την προβολή των εξελίξεων της απασχόλησης πραγματοποιούνται δύο εναλλακτικές
μέθοδοι. Η πρώτη αφορά τεχνικές ανάλυσης συνολοκλήρωσης, οι οποίες επιτρέπουν τη μελέτη
της στατιστικής σχέσης μεταξύ μη στάσιμων μεταβλητών. Αυτό θα επιτευχθεί χρησιμοποιώντας
μακροοικονομικά δεδομένα για την περίοδο 2000-2019 και εφαρμόζοντας την προσέγγιση των
ορίων (bounds testing), των αυτοπαλίνδρομων διανεμημένων υστερήσεων (ARDL). Το
υπόδειγμα υποθέτει ότι η απασχόληση για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας
εξαρτάται από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, τον Πληθωρισμό, τον λόγο των εξαγωγών και
εισαγωγών προς το ΑΕΠ και τη σταθμισμένη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία.
Η δεύτερη μέθοδος περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός υποδείγματος σταθερών επιδράσεων
(fixed effects) με παράλληλη χρήση δεδομένων διαστρωματικών στοιχείων/χρονολογικών
σειρών (panel data). Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει την πρόβλεψη της απασχόλησης ανά κλάδο
και ανά πρωτοβάθμιο επάγγελμα. Υποθέτουμε, επίσης, ότι η ανά κλάδο και έτος απασχόληση
είναι συνάρτηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του πληθωρισμού και της μέσης
παραγωγικότητας. Με σκοπό την εκτίμηση των μεριδίων των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων
εφαρμόζουμε ένα multinomial logit υπόδειγμα για την εξεταζόμενη περίοδο.
Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει αύξηση των θέσεων απασχόλησης στα
επαγγέλματα, ποσοστού 4,3% και συγκεκριμένα μεταβολή από 3,9 εκατ. το 2019 σε 4,08 εκατ.
το 2024 στο «SH Scenario» και σε 4,02 εκατ. στο «DH Scenario». Σε ότι αφορά τους κλάδους
οικονομικών δραστηριοτήτων μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν ο πρωτογενής τομέας, οι
Κατασκευές και το Εμπόριο. Από την άλλη παρατηρείται συρρίκνωση των Δραστηριοτήτων
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και της Ενημέρωσης και
επικοινωνίας. Τα επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη την
περίοδο 2024 είναι οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

και οι

Ειδικευμένοι Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας,
μεγαλύτερη απασχόληση αναμένεται στα άτομα που έχουν απολυτήριο στοιχειώδους
εκπαίδευσης αλλά και σε όσους έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας έτσι,
την κατά περίπτωση θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επαγγελμάτων και του επιπέδου
εκπαίδευσης. Στον αντίποδα σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης προβλέπεται στα επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου και στους απασχολούμενους στην Παροχή υπηρεσιών και πωλητές.
Παράλληλα, μειώνεται η απασχόληση των ατόμων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και όσων
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μετα-δευτεροβάθμια

επαγγελματική

κατάρτιση.

Συνεπώς,

τα

αποτελέσματα

επιβεβαιώνουν τη θεωρία της πόλωσης.
Για την εκτίμηση της ζήτησης αντικατάστασης, δηλαδή των μεταβάσεων μεταξύ
επαγγελμάτων και την έξοδο από το εργατικό δυναμικό, εφαρμόζεται το υπόδειγμα probit. Η
ανάλυση επεκτείνεται με τον υπολογισμό του συνόλου των θέσεων εργασίας που αναμένεται να
ανοίξουν εξαιτίας των εν λόγω μεταβάσεων. Η ανάλυση αυτή προκύπτει με την εκτίμηση των
συντελεστών του υποδείγματος και τις σταθμίσεις που παρέχει η ΕΕΔ. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, προκύπτει αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 107.977 εξαιτίας της ζήτησης
αντικατάστασης.
Η ανάλυση της μελέτης συνεχίζει με την πρόβλεψη της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο
δεξιοτήτων για το διάστημα έως το 2024. Η μέθοδος πρόβλεψης βασίζεται στην ανάλυση που
προηγήθηκε για τη ζήτηση των επαγγελμάτων, εφαρμόζοντας ένα multinomial logit υπόδειγμα
και σε δεύτερο στάδιο ένα επαυξημένο, αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων (ARIMAX).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, αναμένεται σημαντική τάση μείωσης της
ανειδίκευτης εργασίας. Αντίθετα, εμφανίζεται θεαματική αύξηση της προσφοράς υψηλά
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Σχετική μικρή αύξηση προβλέπεται στη προσφορά μέτρια
ειδικευμένης εργασίας.
Η ανάλυση της μελέτης ολοκληρώνεται με τον προσδιορισμό των εξελίξεων της
τρέχουσας και δυνητικής ζήτησης εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η διερεύνηση αφορά την
περίοδο 2010-2019 επιτρέποντας να συγκεντρωθούν πληροφορίες και για τις 13 περιφέρειες της
Ελλάδας γύρω από την απασχόληση και με σκοπό να συνταχθούν διαπιστώσεις και
συμπεράσματα αναφορικά με την πρόβλεψη της περιόδου 2020 έως 2024. Ειδικότερα, στόχος
της ενότητας είναι η διερεύνηση των τάσεων και η προσθήκη σχετικών προβλέψεων
απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικών προδιαγραφών
Πιο αναλυτικά στη πρώτη υποενότητα διερευνώνται και αποτυπώνονται οι μεταβολές
της απασχόλησης στους κλάδους και στις δεξιότητες ανά περιφέρεια και την ηλικιακή
κατηγορία το χρονικό διάστημα 2010-2019. Έπειτα γίνεται αναφορά και ανάλυση των μεθόδων
που συνέβαλε στην συλλογή των μελλοντικών δεδομένων πρόβλεψης της ζήτησης εργασίας ανά
περιφέρεια. Η εμπειρική ανάλυση για την πρόβλεψη την προβολή της ζήτησης ανά περιφέρεια
βασίζεται σε δύο εναλλακτικούς θεωρητικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την
παραδοσιακή οικονομετρική προσέγγιση και συγκεκριμένα αφορά θεωρητικά οικονομετρικά
8
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μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε παλινδρομήσεις panel δεδομένων με σταθερές και τυχαίες
επιδράσεις καθώς και προβλεπτικά υποδείγματα ARIMAX. Ο δεύτερος πυλώνας χρησιμοποιεί
σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning). Το σύνολο των
δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα από την ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις 13 περιφέρειες της
Ελλάδας για την περίοδο 2010-2019 σε τριμηνιαία ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις σταθμίσεις
τριμήνου των ατόμων όπως αυτή παρέχεται από την ΕΕΔ.
Στη συνέχεια γίνεται η πρόβλεψη της ζήτησης απασχόλησης ανά περιφέρεια εστιάζοντας
αρχικά στην ανάλυση της μεθοδολογίας των παραδοσιακών μεθόδων. Έπειτα αναδεικνύονται οι
προβλέψεις της μηχανικής μάθησης. Η ανάλυση και πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού των
περιφερειών της χώρας της συγκεκριμένης μελέτης, επικεντρώθηκε στον κλάδο Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο. Η επιλογή του εν λόγω κλάδου, οφείλεται τόσο στην διακύμανση όσο και στην
μεταβλητότητα ανάμεσα στις περιφέρειες. Τέλος, γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο
προσεγγίσεων πρόβλεψης.
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1ηENOTHTA
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ελληνική οικονομία έχει υποστεί δραματικές αλλαγές διαχρονικά, εκ των οποίων η
σημαντικότερη υπήρξε η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Η παγκόσμια αυτή οικονομική
κρίση που έπληξε την Ευρώπη, είχε ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της αγοράς εργασίας. Για
να μπορέσει να αποφευχθεί η χρεοκοπία, η Ελλάδα έλαβε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παράλληλα, υιοθετήθηκε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με
σκοπό την ευελιξία της αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν
τις τάσεις της αγοράς εργασίας, οι οποίοι σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις του
επιχειρηματικού-οικονομικού κύκλου ή με μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές εξελίξεις στην
οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογικής προόδου, της δημογραφικής αλλαγής και
της παγκοσμιοποίησης. Κατά συνέπεια, η συλλογή, η οργάνωση και η επεξεργασία των
διαθέσιμων δεδομένων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί βασικό συστατικό μιας
επιτυχημένης πρόβλεψης.
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης έχει επιλεχθεί η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών
μεθόδων για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Η συγκέντρωση στατιστικών
δεδομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της έρευνας, όπου
μελετάται στατιστικά ένα φαινόμενο ώστε να καταφέρει ο ερευνητής να εξάγει συμπεράσματα
και να προχωρήσει σε ασφαλείς προβλέψεις. Χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα επιχειρείται
μια λεπτομερείς αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς εργασίας ενώ ταυτόχρονα
εκτιμάται η αποτελεσματικότητα των προβλέψεων της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.
Στην παρούσα μελέτη έχει επιλεγεί η χρήση μακροοικονομικών δεδομένων με βάση την
διαθεσιμότητα αυτών για την χρονική περίοδο 2000-2019 τα οποία αποτελούν συνάρτηση της
απασχόλησης για το σύνολο των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα
που θα ακολουθήσει θα χρησιμοποιήσει μακροοικονομικά δεδομένα, όπως το πραγματικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, ο πληθωρισμός, ο δείκτης
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πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και τέλος η παραγωγικότητα εργασίας12.
Τα δεδομένα αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και τις χώρες της ΕΕ των 28, τα οποία
συλλέχθηκαν από την Eurostat και καλύπτουν την περίοδο 2000 – 2019.

1.1 Συγκριτική ανάλυση μακροοικονομικών δεδομένων της Ελλάδας και της ΕΕ-28 για το
διάστημα 2000-2019
Συγκρίνοντας το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ
των 28 παρατηρούμε σύμφωνα με το Διάγραμμα 1.1, ότι η Ελλάδα για τη χρονιά του 2019
λαμβάνει την 11η θέση σε σχέση τις υπόλοιπες χώρες. Συγκεκριμένα το 2019, το πραγματικό
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα κυμάνθηκε σε 18.150 χιλιάδες ευρώ. Στις υψηλότερες θέσεις
βρίσκεται το Λουξεμβούργο με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 83.640 χιλ. ευρώ και ακολουθεί η Ιρλανδία
με 60.350 χιλ. ευρώ. Το Λουξεμβούργο έχει μακράν το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ
των 28 χωρών και μάλιστα υπερβαίνει τις δυόμισι φορές πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-28.
Αυτό εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ξένων κατοίκων απασχολούνται
στη χώρα και συνεπώς συμβάλλουν στο ΑΕΠ της, ενώ δεν περιλαμβάνονται στον πληθυσμό
κατοίκων (Eurostat, 2019).

1

Ο συνδυασμός μικροδεδομένων και μακροοικονομικών μεταβλητών ενέχει τον κίνδυνο μεροληπτικής εκτίμησης

των τυπικών σφαλμάτων (Moulton, 1990, p. 334). Ωστόσο, η παρούσα ανάλυση χρησιμοποιεί μόνον τις εκτιμήσεις
των συντελεστών των παραμέτρων και επομένως δεν εγείρεται αμφιβολία αξιοπιστίας της πρόβλεψης.
2

Η επίδραση της παραγωγικότητας στην απασχόληση δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα καθώς μια

μείωση της παραγωγικότητας απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας ώστε να παραχθεί ένα δεδομένο επίπεδο
προϊόντος. Ωστόσο, μια μείωση της παραγωγικότητας εργασίας, οδηγεί σε μείωση της ζήτησης εργασίας
μακροχρόνια. Εν τέλει, η επίπτωση στην απασχόληση εξαρτάται από το μέγεθος των δύο αντίθετων αποτελεσμάτων
(Ρουπακιάς, 2018).
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Διάγραμμα 1.1: Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ-28 για το 2019
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Πηγή: Ιδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Εξίσου σημαντικός παράγοντας στην συγκεκριμένη ανάλυση αποτελεί ο πληθωρισμός
της Ελλάδας σε σύγκριση με τις χώρες της ΕΕ-28. Ο πληθωρισμός είναι η αύξηση του γενικού
επιπέδου των τιμών αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία. Η αντίστροφη κατάσταση είναι ο
αποπληθωρισμός, όταν το γενικό επίπεδο των τιμών πέφτει. Ο πληθωρισμός και ο
αποπληθωρισμός συνήθως υπολογίζονται με δείκτες τιμών καταναλωτή. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ), έχει αναπτυχθεί ένας συγκεκριμένος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο εναρμονισμένος
δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).
Συγκρίνοντας την διαχρονική εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα με τις χώρες της
ΕΕ-28 για το χρονικό διάστημα 2000-2018, παρατηρούμε στο Διάγραμμα 1.2, ότι μετά από
χρόνια σχετικής σταθερότητας και αυξήσεις εμφανίζεται μια δραματική μείωση τη χρονιά του
2009. Υψηλότερες τιμές του πληθωρισμού εμφανίζονται την χρονιά του 2008, πριν ξεσπάσει η
κρίση στην Ευρώπη, και το 2011. Δραματική πτώση, χειρότερη από αυτή του 2008, υφίσταται
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το 2015. Επομένως, τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν κατά την
περίοδο 2014-2016 και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε το 2017 και το 2018.

Διάγραμμα 1.2: Εξέλιξη του πληθωρισμού της Ελλάδας και των χωρών της ΕΕ για το
διάστημα 2000-2018
6
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Με δεδομένο ότι η ανά κλάδο απασχόληση είναι συνάρτηση της παραγωγικότητας
εργασίας, θεωρείται χρήσιμη η διαχρονική αξιολόγηση της μακρο-μεταβλητής αυτής. Η
παραγωγικότητα εργασίας ανά άτομο, ορίζεται ως ο λόγος του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (με έτος αναφοράς το 2010) προς την συνολική απασχόληση, όλων των βιομηχανιών
υπολογιζόμενη σε άτομα. Το ΑΕΠ ανά απασχολούμενο άτομο προορίζεται να δώσει μια
συνολική εντύπωση της παραγωγικότητας των εθνικών οικονομιών που εκφράζεται σε σχέση με
τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο δείκτης μιας χώρας είναι υψηλότερος από 100, το
επίπεδο του ΑΕΠ αυτής της χώρας ανά απασχολούμενο άτομο είναι υψηλότερο από τον μέσο
όρο της ΕΕ και αντιστρόφως.
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Διάγραμμα 1.3:Πραγματική παραγωγικότητα εργασίας ανά άτομο των χωρών της ΕΕ-28
για το 2019
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Το Διάγραμμα 1.3, απεικονίζει το δείκτη πραγματικής παραγωγικότητας εργασίας των
χωρών της ΕΕ των 28 (έτος βάσης 2015), με την Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με
ποσοστό 99,4%, ενώ την πρώτη θέση κατέχει η Ρουμανία με ποσοστό 120,3%.

1.2 Η ελληνική οικονομία το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2019
Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα παρουσιάζεται για επτά συνεχόμενα έτη
ανοδικό και συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 17.570 ευρώ το 2000 και αυξάνεται μέχρι το 2007 σε
22.690 ευρώ. Η μεγάλη άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα, μέχρι το 2008, οφειλόταν
κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή στην ταχεία αύξηση του ΑΕΠ
ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα ως ποσοστό του μέσου όρου των 15 πιο αναπτυγμένων χωρών
μελών της ΕΕ (ΙΝΕ, 2002). Η επιρροή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 εμφανίζεται στο
πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, στο Διάγραμμα 1.4 γίνεται
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εμφανή τη χρονιά του 2008 η μικρή μείωση της τάξης του 1% του πραγματικού κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, όπου η πτώση συνεχίζεται και τις επόμενες χρονιές έως το 2013. Η μεγαλύτερη πτώση του
πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται το 2011, με ποσοστό 9%. Η δραματική πτώση
οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην υποχώρηση της παραγωγικότητας της εργασίας που συνοδεύει
τη μείωση του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού, η οποία με την σειρά της
οφείλεται στην μειωμένη ζήτηση (ΙΝΕ, 2012). Το 2014 το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας
παρουσίασε μικρή αύξηση 1% για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης. Μετά από σχεδόν
μια δεκαετία συρρίκνωσης και στασιμότητας, η οικονομία της Ελλάδας άρχισε και πάλι να
αναπτύσσεται το 2017. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το 2019, τόσο σε
επίπεδο ανάπτυξης όσο και απασχόλησης.
Διάγραμμα 1.4: Εξέλιξη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας για το
διάστημα 2000-2019

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Σχετικά με την παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα, το Διάγραμμα 1.5 παρουσιάζει
την διαχρονική εξέλιξη του δείκτη από το 2000 έως το 2019. Από το 2000 έως το 2004, που
πραγματοποιούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, η παραγωγικότητα εργασίας αυξάνεται
σταθερά (ΙΝΕ, 2015). Το 2005 όμως εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια στασιμότητας της
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ελληνικής οικονομίας, καθώς επιβραδύνεται ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας. Από το
2007 η μεταβλητή πλέον μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, για να καταλήξει το 2016 στην τιμή
του 99,35. Το 2018 η παραγωγικότητα ανακάμπτει για να μειωθεί ξανά το 2019. Το τελευταίο
αναδεικνύει ότι οι πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στη χώρα δεν συνέβαλλαν βραχυχρόνια
στην ανάκαμψη της παραγωγικότητας, η οποία με τη σειρά της θα βελτίωνε την
ανταγωνιστικότητα της εργασίας.
Διάγραμμα 1.5: Πραγματική παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα για το διάστημα
2000-2019

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Εστιάζοντας περισσότερο στον ελλαδικό χώρο, δημιουργείται η ανάγκη ανάλυσης των
μακροοικονομικών δεδομένων ανά περιφέρεια. Προκειμένου να αποδοθεί η εικόνα της
οικονομικής εξέλιξης της Ελλάδας διαχρονικά θα χρησιμοποιηθεί το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) καθώς αποτελεί το πλέον αξιόπιστο διαθέσιμο δείκτη για το παραγόμενο προϊόν
της περιφερειακής και αστικής οικονομίας. Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης συμβάλει στην
προσέγγιση της πιθανής μελλοντικής εξέλιξης κατά τα επόμενα έτη, και κατά συνέπεια στην
επιτυχή εκπόνηση προβλέψεων.
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Το Διάγραμμα 1.6 αποτυπώνει το μέσο όρο του ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές από το 2000
έως το 2018 ανά περιφέρεια στην Ελλάδα. Όπως διακρίνεται, το υψηλότερο ΑΕΠ καταγράφεται
στην Αττική με μέσο όρο 23.463 ευρώ από το 2000 έως το 2018. Στις επόμενες δύο θέσεις στο
σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, με 19.374 ευρώ και 16.789
ευρώ, αντίστοιχα. Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα με 16.237 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 15.600
ευρώ, η Κρήτη με 15.326 ευρώ, η Πελοπόννησος με 14.189 ευρώ, η Κεντρική Μακεδονία με
13.921 ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 13.453 ευρώ, η Θεσσαλία με 13.358 ευρώ, η Δυτική Ελλάδα
με 13.237 ευρώ, η Ήπειρος με 12.611 ευρώ και τελευταία η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη με
12.579 ευρώ. Η συνολική διαχρονική πορεία των περιφερειών εμφανίζει σχετικά ίδια μεταβολή
και πιο συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2007 το ΑΕΠ αυξάνεται σταθερά. Παρ’ όλα αυτά την
σημαντικότερη μείωση παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία όπου το 2008 το ΑΕΠ μειώνεται σε
16.700 ευρώ σε σχέση με 17.400 το 2007. Μετά την χρηματοπιστωτική κρίση από την οποία
επλήγη ολόκληρη η Ευρώπη, το ΑΕΠ παρουσιάζεται μειωμένο από το 2009 σε όλες τις
περιφέρειες της χώρας. Μέχρι και το 2016, το ΑΕΠ των περιφερειών μειώνεται παρουσιάζοντας
ελάχιστη ανάκαμψη για τα έτη 2017 και 2018.
Η ελληνική οικονομία εμφανίζει δυνατότητες σταθεροποίησης σε χαμηλούς ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης. Το γεγονός αυτό θέτει την Ελλάδα σε μια δυναμική απόκλισης από τις
χώρες της ΕΕ, όπου οι περισσότερες εμφανίζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης μετά την κρίση του 2007-2008. Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει
εξέλθει από το καθεστώς υψηλών δημοσιονομικών ανισορροπιών, φαίνεται ότι αυτό
επιτεύχθηκε με μη βιώσιμο και μη διατηρήσιμο τρόπο. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια
κατάσταση αναζήτησης αναπτυξιακής δυναμικής και διατηρήσιμης βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών. Το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι θετικός για αρκετά
τρίμηνα δημιουργεί αισιοδοξία ως προς την ανοδική σταθεροποίηση της οικονομίας. Ωστόσο, ο
ρυθμός αυτός δεν δημιουργεί προοπτική διατηρήσιμης αύξησης του βιοτικού επιπέδου των
πολιτών, σημαντικής αύξησης της απασχόλησης και διατηρήσιμης εξόδου της οικονομίας από
την κρίση. Το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ είναι θετικός για αρκετά τρίμηνα
δημιουργεί αισιοδοξία ως προς την ανοδική σταθεροποίηση της οικονομίας.
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Διάγραμμα 1.6: Μέσος όρος ΑΕΠ το χρονικό διάστημα 2000-2018 ανά περιφέρεια

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Με βάση τα παραπάνω περιγραφικά στοιχεία που σχετίζονται με τα δημοσιονομικά
δεδομένα της Ελλάδας και δεδομένου ότι όλα αυτά επηρεάζουν άμεσα την αγορά εργασίας θα
επιχειρηθεί η ανάλυση και πρόβλεψη των εξελίξεων της απασχόλησης ως προς τα επαγγέλματα,
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τις δεξιότητες στην χώρα. Η διερεύνηση αφορά
την περίοδο 2000-2019 επιτρέποντας να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τις βασικές εξελίξεις
που λαμβάνουν χώρα στην επαγγελματική απασχόληση και με σκοπό να συνταχθούν
διαπιστώσεις και συμπεράσματα αναφορικά με την πρόβλεψη της περιόδου 2020 έως 2024.
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ,
ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
2.1 Εισαγωγή
Η ένταξη της ελληνικής οικονομίας στην ζώνη του ευρώ συνοδεύεται από θετικές επιδόσεις με
εξαίρεση την ανεργία και το εμπορικό ισοζύγιο. Στο πλαίσιο των εξελίξεων η ελληνική
οικονομία προσπαθεί να βελτιώσει τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας, να ενισχυθεί μέσω της
παγκοσμιοποίησης καθώς και να σταθεροποιήσει τα μακροοικονομικά και δημοσιονομικά
μεγέθη της. Τα αποτέλεσμα περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό θετικών και αρνητικών επιπτώσεων
στα μεγέθη αυτά. Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και η μακροοικονομική
σταθερότητα που είχε επιτευχθεί πριν την κρίση του 2008 απέφερε σημαντικά οφέλη εκ των
οποίων, η αύξηση του ΑΕΠ και κατά συνέπεια η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Η χρηματοπιστωτική κρίση έχει απειλήσει σε διεθνές επίπεδο την οικονομία, η οποία
προκλήθηκε από την χορήγηση υψηλού κινδύνου δανείων. Οι μεταβολές της απασχόλησης το
διάστημα 2000-2008 παρουσιάζουν θετική εξέλιξη, συγκεκριμένα αυξάνεται κατά 11,8%
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Παρ’ όλα αυτά η θετική εξέλιξη της απασχόλησης δεν
καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας με αποτέλεσμα η ανεργία να παραμένει σε
υψηλά επίπεδα. Η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα οδηγεί την ελληνική οικονομία το 2009 και
το 2010 σε επιδείνωση της οικονομικής κρίσης και σε κατάσταση ύφεσης. Η κατάσταση αυτή
δημιουργεί συνέπειες στην απασχόληση, την ανεργία, τα εισοδήματα, το δημόσιο χρέος και το
δημόσιο έλλειμμα. Κατά την χρονική περίοδο 2008-2009, η αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα
συμβάλλει σε επίπεδο κλάδων παραγωγής και σε επίπεδο γεωγραφικών περιφερειών. Το
διάστημα 2010-2011 παρατηρείται στην Ελλάδα μεγάλη πτώση της απασχόλησης, με
αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. Συνολικά, την τριετία από το 2009 έως το 2011
διακρίνεται διπλασιασμός του ποσοστού ανεργίας, σε συνδυασμό την μείωση των πραγματικών
μισθών κατά 11,5% στο σύνολο της οικονομίας. Η βαθιά ύφεση της χωράς και μετά την
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χρηματοπιστωτική κρίση, αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής και
την υπογραφή του Μνημονίου.
Για πρώτη φορά μετά την κρίση του 2007-2008, καταγράφηκαν το 2017 ικανοποιητικοί
ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. Τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία καταγράφουν μια αλλαγή
της δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2014. Την περίοδο 2014-2016 παρουσιάζεται
βελτίωση των δημόσιων εσόδων λόγω αύξησης των έμμεσων φόρων. Με βάση τα τελευταία
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2017 φανερώνεται μια αποκλιμάκωση της ανεργίας, με την
απασχόληση να αυξάνεται σε 54,6%. Τα στοιχεία γύρω από την ανεργία αναδεικνύουν ότι οι
νέοι και οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο. Η εξέλιξη των μισθών για το 2017 εμφανίζει
σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα διαμόρφωσης. Η αγορά εργασίας εμφανίζει σταθερή
ανάκαμψη για το διάστημα 2018 -2019, η εξέλιξη της ανεργίας βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς.
Βελτίωση παρουσιάζεται και από πλευράς μισθών όπου παρατηρείται αύξηση των μέσων
μισθών τόσο σε επίπεδο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης.
Παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα αρνητικά αποτελέσματα που
προέκυψαν το διάστημα αυτό, η ένταξη της χώρας την Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε αύξηση
του εξωτερικού ανταγωνισμού στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η
τεχνολογική εξέλιξη της χώρας στην παραγωγική διαδικασία επιφέρει εξειδίκευση των
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού3. Μετά την πολυετή κρίση που ξέσπασε το 2009, η
εκπαίδευση στην ελληνική αγορά εργασίας αποτελεί σημαντική πρόκληση για το εκπαιδευτικό
σύστημα και την οικονομία. Από το 2009 και μετά παρατηρείται άνοδος των εργαζομένων που
διαθέτουν προσόντα περισσότερα από τα απαιτούμενα της εργασίας τους. Το γεγονός αυτό
οφείλεται στην χαμηλή ζήτηση εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, στην σχέση των προσόντων των
εργαζομένων και της αγοράς εργασίας καθοριστικό παράγοντα αποτελούν όχι μόνο οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας και στην οικονομία αλλά και στα χαρακτηριστικά, τη δομή και την εξέλιξη
του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, η σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς
εργασίας δεν διαμορφώνεται μόνο από την ζήτηση αλλά και από την εκπαιδευτική πολιτική που
“πλάθουν” την προσφορά δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην οικονομία.
3

Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, μία σειρά από μεταρρυθμίσεις το 1976, η ενίσχυση προγραμμάτων

τεχνικής κατάρτισης και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ, στοχεύουν στην αποκατάσταση των
αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, δημιουργείται μια συνεχής αναβάθμιση
του εργατικού δυναμικού μετά από την κρίση του 2008.
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Διάγραμμα 2.1:Ποσοστά απασχόλησης ανά ηλικία για το χρονικό διάστημα από 2000 έως
το 2019
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων Eurostat

Η χρονική περίοδος από το 2000 έως και το 2019, περιλαμβάνει μια περίοδο ανόδου της
ελληνικής απασχόλησης και μια περίοδο ύφεσης της οικονομικής δραστηριότητας, με
ταυτόχρονη δραματική αύξηση της ανεργίας και μείωση της απασχόλησης. Οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης είναι εμφανέστατες στη μείωση των ποσοστών απασχόλησης στην ελληνική
αγορά εργασίας. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 2.1, και συγκρίνοντας τις δύο δεκαετίες,
διακρίνουμε τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης τη δεύτερη δεκαετία και συγκεκριμένα από τη
τελευταία χρονιά της πρώτης δεκαετίας (2009) έως και το 2014, όπου μειώθηκε δραματικά
λαμβάνοντας ποσοστό 49,4%. Έπειτα τις επόμενες χρονιές έως και το 2019 διακρίνεται
βελτίωση του ποσοστού απασχόλησης, όπου αυξάνεται διαχρονικά λαμβάνοντας ποσοστό
56,5% το 2019.
Ίδια πορεία ακολουθούν και τα ποσοστά απασχόλησης των αντρών ηλικίας άνω των 25
ετών, όπου μέχρι το 2009 εμφανίζεται ανοδική πορεία με αρκετά υψηλά ποσοστά φτάνοντας το
90,1%. Παρ’ όλα αυτά η επιρροή της χρηματοπιστωτικής κρίσης οδήγησε σε συρρίκνωση των
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ποσοστών απασχόλησης κυρίως το 2014 όπου άγγιξε το 71,4%. Την περίοδο εκείνη τα ποσοστά
ανεργίας ανήλθαν στο 27,5%, δικαιολογώντας τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης. Μετά την
κρίση τα ποσοστά αρχίζουν να εμφανίζουν διαχρονική άνοδο χωρίς όμως να προσεγγίζουν τα
επίπεδα πριν την κρίση. Από την πλευρά των γυναικών ηλικίας άνω των 25 ετών, γίνονται
εμφανή τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησής τους σε σχέση με τους άντρες. Ακολουθώντας την
ίδια πορεία με αυτή των ανδρών, τα ποσοστά απασχόλησης εμφανίζουν ανοδική πορεία έως και
το 2009, όπου για ακόμη μια φορά διακρίνεται η επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Το 2013 η
απασχόληση των γυναικών λαμβάνει τη χαμηλότερη τιμή όλων των ετών αγγίζοντας ποσοστό
51,4%. Έπειτα, η απασχόληση εμφανίζει άνοδο μέχρι και το 2019, λαμβάνοντας ποσοστό
60,8%. Η έλλειψη κέντρων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων περιορίζει τις ευκαιρίες
απασχόλησης των γυναικών, καθώς οι ευθύνες μέριμνας συχνά εμπίπτουν σε αυτές.
Αρκετά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα διακρίνονται στους άντρες και
ακόμη περισσότερο στις γυναίκες ηλικίας 15 έως και 24 ετών. Συγκρίνοντας τις δύο δεκαετίες,
τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, παρατηρούνται αρκετές διακυμάνσεις και κυρίως
πτώσεις των ποσοστών απασχόλησης. Γενικότερα, η απασχόληση των νέων στην Ελλάδα
πλήττεται περισσότερο από τις υπόλοιπες ηλικίες και αυτό γίνεται εμφανές στο Διάγραμμα 2.1
όπου και η απασχόληση, των αντρών και των γυναικών, μειώνεται διαχρονικά με τα μόνο υψηλά
ποσοστά να εμφανίζονται τη πρώτη δεκαετία τις χρονιές του 2000 και 2004. Τη δεύτερη
δεκαετία θετικά αποτελέσματα μετά την κρίση διακρίνονται τη χρονιά του 2014 όπου και πάλι
μέχρι το 2019 υπάρχουν αυξομειώσεις των ποσοστών. Το 2013 η ανεργία των νέων στην
Ελλάδα σημείωσε ποσοστό 60%. Η έλλειψη προοπτικών ώθησε πολλούς ταλαντούχους νέους να
μεταναστεύσουν, μειώνοντας το επιχειρηματικό δυναμικό. Οι δυσκολίες ενσωμάτωσης των
μεταναστών στην αγορά εργασίας και στο εκπαιδευτικό σύστημα μαζί με περιορισμένη
υποστήριξη από τις χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μεγάλης εισροής αιτούντων άσυλο
επιδεινώνουν αυτές τις προκλήσεις.
Μέσα από αυτό το πλαίσιο, σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η προσπάθεια
πρόβλεψης της ζήτησης εργασίας για το χρονικό διάστημα 2020-2024. Βάσει των γεγονότων
στην ελληνική οικονομία όπως αναλύθηκαν παραπάνω και δεδομένου του ασυνήθιστου
επιπέδου αβεβαιότητας που προκαλείται από την πανδημία COVID-19 τη χρονιά του 2020, οι
προβλέψεις που θα διεξαχθούν παρουσιάζονται σε τρία βασικά σενάρια. Το αισιόδοξο σενάριο
«single-Hit» (SH - Scenario) προϋποθέτει ότι η πανδημία τέθηκε υπό έλεγχο πριν από το
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καλοκαίρι του 2020και με ιδιαίτερες προσπάθειες του κυβερνητικού μηχανισμού, η Ελλάδα
κατάφερε να αποτελεί υπόδειγμα διαχείρισης αυτής της υγειονομικής κρίσης (OECD, 2020, p.
12). Τα δημοσιονομικά μέτρα καθώς και τα πακέτα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην
πληγείσα οικονομία θα οδηγήσουν σε μια ελεγχόμενη ύφεση, η οποία προβλέπεται να
ανακάμψει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στον αντίποδα, το εναλλακτικό απαισιόδοξο σενάριο
«double-Hit» (DH - Scenario) προϋποθέτει ένα δεύτερο κύμα μέτρων μετάδοσης, ίσως και
μεγαλύτερης έντασης από το πρώτο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο lockdown
προς τα τέλη του 2020 (OECD, 2020, p. 12). Σε αυτή την περίπτωση, η οικονομία θα υποστεί
τεράστιο πλήγμα με ανυπολόγιστες συνέπειες.
Οι προβλέψεις για το μέγεθος της ύφεσης, τη στιγμή που γράφεται η παρούσα έκθεση,
είναι αρκετά συγκεχυμένες και εξαιρετικά αβέβαιες. Οι ερευνητές τόσο στο εσωτερικό της
χώρας, όσο και στη διεθνή κοινότητα στην περίπτωση του «DH Scenario» αναμένουν η ύφεση
να ακολουθεί ένα σχήμα U με ιδιαίτερα μεγάλη βάση. Κάτι τέτοιο θα σημαίνει πως η περίοδος
της οικονομικής κρίσης θα διαρκέσει αρκετό διάστημα πριν καταφέρει να επιστρέψουν τα
δημοσιονομικά της χώρας σε θετικό πρόσημο. Τέλος, στο πλαίσιο μιας μετριοπαθούς
προσέγγισης, οι προβλέψεις και οι αναλύσεις σχετικά με τη ζήτηση εργασίας ανά επάγγελμα,
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επίπεδο δεξιοτήτων, χρησιμοποιήθηκε ένα τρίτο
ενδιάμεσο σενάριο «Moderate», σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται πως θα υπάρξει δεύτερο
κύμα πανδημίας στη χώρα χωρίς όμως να επικρατήσει ένα γενικευμένο οριζόντιο lockdown σε
όλη την επικράτεια. Σε αυτή την περίπτωση, τα δημοσιονομικά μεγέθη θα υποστούν πιέσεις
ακολουθώντας ένα μέσο ρυθμό ύφεσης σε σχέση με τα δύο προηγούμενα σενάρια.
Στο Διάγραμμα 2.2 παρουσιάζεται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα από το 2008 έως
το 2024, με βάση τα παραπάνω τρία σενάρια προβλέψεων. Η μεταβολή στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
για τα χρόνια που ακολουθούν έχει βασιστεί στην πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ (Ιούλιος, 2020)
χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα. Στο αισιόδοξο
σενάριο, αναμένεται η ανάκαμψη να ξεκινήσει ουσιαστικά από τα τέλη του 2021 φτάνοντας το
2023 στα ίδια επίπεδα με το 2019. Ωστόσο, με βάση τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, παρότι η
κλίση της ύφεσης αναμένεται να είναι πολύ απότομη, θα χρειαστούν περισσότερα από 3 χρόνια
μέχρι να καταφέρει η οικονομία να βρεθεί στα ίδια επίπεδα με το κλείσιμο του 2019.
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Διάγραμμα 2.2: Εξέλιξη της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος κατά τα έτη 2008-2024
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat και προβλέψεων του ΟΟΣΑ (Ιούλιος, 2020)

Τα αυστηρά μέτρα περιορισμού αναμένεται να επηρεάσουν σοβαρά την οικονομική
δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμο αλλά και σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Τα μέτρα περιορισμού που επιβάλλονται από χώρες παγκοσμίως επηρεάζουν σοβαρά
την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα και περιορίζουν έντονα το παγκόσμιο εμπόριο. Η
πανδημία COVID-19 και η επιρροή της συνεπάγονται μεγάλες απώλειες για το παγκόσμιο
πραγματικό ΑΕΠ. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης προκυκλικότητας4 του παγκόσμιου εμπορίου σε
σχέση με την παγκόσμια δραστηριότητα, η εξωτερική ζήτηση της ζώνης του ευρώ θα μειωθεί το
2020 κατά περίπου 7%, 11% και 19% κάτω από τρία σενάρια αντίστοιχα (ECB, 2020). Οι
απώλειες της εξωτερικής ζήτησης της ζώνης του ευρώ σε σύγκριση με το επίπεδο του τέλους
του 2019 είναι πιθανό να διατηρηθούν στο DH Scenario έως το τέλος του 2022.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ, 2020), το πραγματικό ΑΕΠ της
ζώνης του ευρώ αναμένεται να μειωθεί απότομα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τα
αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας ισχυρής
ανάκαμψης στη συνέχεια. Η ανάλυση σεναρίων από την ΕΚΤ δείχνει μια άνευ προηγουμένου
συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με το πραγματικό ΑΕΠ να πέφτει κατά περίπου
4

Η προκυκλικότητα περιγράφει μια κατάσταση όπου η συμπεριφορά και οι ενέργειες ενός μετρήσιμου προϊόντος ή

υπηρεσίας κινούνται σε συνδυασμό με την κυκλική κατάσταση της οικονομίας.
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5%, 8% και 12% στα τρία σενάρια, αντίστοιχα, το 2020. Καθώς τα μέτρα περιορισμού
επιτρέπουν σταδιακή εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητας, το πραγματικό ΑΕΠ
αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 6%, 5% και 4% στα τρία σενάρια, αντίστοιχα, το 2021
(ECB, 2020). Η αβέβαιη κατάσταση του ιού, η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων
περιορισμού και η υποτιθέμενη συνεχής οικονομική ζημία στο πλαίσιο των μεσαίων και
σοβαρών σεναρίων θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομική ανάκαμψη καθ 'όλη τη
διάρκεια του ορίζοντα. Υπό το DH Scenario, το πραγματικό ΑΕΠ σύμφωνα με την ΕΚΤ
αναμένεται να παραμείνει πολύ κάτω από το επίπεδο που παρατηρήθηκε στα τέλη του 2019 έως
το τέλος του 2022 (ECB, 2020), αποτέλεσμα το οποίο συγκλίνει στις παραδοχές και τα σενάρια
όπως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας άσκησης.
Στο Διάγραμμα 2.3 εμφανίζεται η αντανάκλαση των δημοσιονομικών δεικτών για τα έτη
2020 έως και 2024 σχετικά με την απασχόληση στην Ελλάδα. Η αποτύπωση των αριθμών για τα
έτη 2011 έως 2019 έχει βασιστεί στα μικροδεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, όπως
αυτή πραγματοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κάθε τρίμηνο. Με βάση τα 3
σενάρια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, το Διάγραμμα 2.3 εμφανίζει
τις προβλέψεις για απασχόληση για τα έτη 2020 – 2024. Αξίζει να αναφερθεί πως οι προβλέψεις
πραγματοποιήθηκαν με βάση οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία έλαβαν υπόψιν τους παρόμοιες
μορφές αλλαγής κατάστασης (structural breaks), ωστόσο η έντασή τους ήταν αρκετά μικρότερη
και λιγότερο απότομη από την τρέχουσα κατάσταση.
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Διάγραμμα 2.3: Εξέλιξη της απασχόλησης στην Ελλάδα για τα έτη 2011-2024
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Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat και προβλέψεων του ΟΟΣΑ (Ιούλιος, 2020)

Με σκοπό την απόκτηση περισσότερης πληροφορίας αναφορικά με την εξέλιξη των μεγεθών
που εξετάζονται στην συγκεκριμένη μελέτη καθώς και την αποφυγή εσφαλμένων
συμπερασμάτων εξαιτίας του οικονομικού κύκλου, η μελέτη βασίζεται σε οικονομετρική
ανάλυση των μικρο-δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2000-20195..
Η ανάλυση στοχεύει στην διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό των
νέων θέσεων εργασίας την περίοδο μεταξύ 2019 και 20236 (Ρουπακιάς, 2018):
 ανά κλάδο (21 NACE κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας);
 ανά επάγγελμα (10 ISCO επαγγέλματα);
 ανά επίπεδο εκπαίδευσης (8 επίπεδα);
 εξαιτίας της ζήτησης αντικατάστασης

5

Σε διαφορετική περίπτωση αναφέρονται οι πηγές των δεδομένων και το χρονικό διάστημα.

6

Με σκοπό την αντιμετώπιση των μεταβολών της κωδικοποίησης των επαγγελμάτων και των κλάδων οικονομικής

δραστηριότητας, προσαρμόζουμε τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, ακολουθώντας την αντιστοίχιση
μεταξύ παλαιών και νέων κωδικών που προτείνεται από το CEDEFOP (Cedefop, 2014).
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2.2 Ζήτηση εργασίας ανά επάγγελμα (μονοψήφια κωδικοποίηση) την περίοδο 2000-2019

2.2.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Η ανάλυση της απασχόλησης στα επαγγέλματα και στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
διαμορφώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ξεχωριστά λόγω μεθόδων ανάλυσης και
διαθεσιμότητας των στατιστικών δεδομένων. Η ανάλυση παρέχει σημαντική πληροφόρηση
σχετικά με τις εξελίξεις της απασχόλησης και στις αγορές εργασίας, επιτρέποντας τη θεώρηση
των χαρακτηριστικών των απασχολουμένων και των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της
παρούσας υποενότητας επιχειρείται η ανάλυση στο επίπεδο των βασικών (μονοψήφιος κωδικός)
επαγγελμάτων σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους, την πρώτη να καλύπτει την πρώτη δεκαετία
του αιώνα (2000-2009) και τη δεύτερη τη δεύτερη δεκαετία 2010-2019, και συνάγονται οι
πρώτες διαπιστώσεις, προβλέψεις και συμπεράσματα γύρω από τις εξελίξεις αυτές.
Ο Πίνακας 2.1 κατανέμει τους απασχολούμενους στα επαγγέλματα (σε μονοψήφια
κωδικοποίηση) αλλά και το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης χωριζόμενο σε δύο δεκαετίες (20002009, 2010-2020). Όπως διακρίνεται οι άντρες, την πρώτη δεκαετία 2000-2009, παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης στον τομέα «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα, με ποσοστό 22,54%. Έπειτα ακολουθεί ο τομέας «Ειδικευμένοι Γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς » με ποσοστό απασχόλησης 14,35% ενώ τα μικρά ποσοστό,
κάτω του 10%, εμφανίζονται στους τομείς «Ένοπλες Δυνάμεις», «Ανειδίκευτοι εργάτες,
χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες», «Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα»,
«Υπάλληλοι γραφείου» και «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην δεύτερη δεκαετία 2010-2019, όπου ορισμένα
επαγγέλματα εμφανίζουν ριζικές μεταβολές. Συγκεκριμένα, το επάγγελμα «Ανώτερα
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» παρουσιάζει δραματική πτώση το διάστημα 2010-2019
καθώς μεταβάλλεται από 12,07% σε 5,43%. Η σημαντική υποχώρηση του ποσοστού
απασχόλησης για το συγκεκριμένο επάγγελμα εμφανίζεται από το 2011 και μετά, το οποίο είναι
αποτέλεσμα αλλαγής ταξινόμησης των επαγγελμάτων αυτών και επίσης οφείλεται σε μεταβολές
στις γενικότερες οικονομικές διεργασίες. Πιο αναλυτικά, τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη δεν εντάσσουν από το 2011 και μετά ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, διευθυντές
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, διευθυντές παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων και εργολάβους κατασκευών. Ακόμη μια σημαντική μεταβολή παρουσιάζει το
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επάγγελμα «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα», στην περίπτωση αυτή
παρατηρούμε μια πτώση τη δεκαετία 2010-2019 από 22,54% σε 16,33%. Η πτώση ξεκίνησε από
τρίτο τρίμηνο του 2012 και έκτοτε μειώνεται σταδιακά μέχρι και το 2019. Η σημαντική
υποχώρηση των απαιτήσεων για τεχνίτες οφείλεται στην τάση αποβιομηχάνισης της οικονομίας
και στη συρρίκνωση του τομέα των κατασκευών.
Θετική εξέλιξη είχε την δεύτερη δεκαετία το επάγγελμα «Απασχολούμενοι στη Παροχή
υπηρεσιών και πωλητές» όπου φαίνεται πως οι άντρες την δεκαετία από το 2010 έως το 2019,
απασχολούνται περισσότερο στον τομέα αυτό. Οι Απασχολούμενοι στην Παροχή υπηρεσιών
παρουσίασαν διαρκή άνοδο στην περίοδο ανόδου της οικονομίας, ως αποτέλεσμα της ταχείας
επέκτασης των υπηρεσιών, μείωση στο διάστημα 2011-2013 και αύξηση από εκεί και μετά. Στο
διάστημα 2013-2016 οι απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος για τους Απασχολούμενος
στην Παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16,4%, οδηγώντας στη δημιουργία 142.603 θέσεων
στο επάγγελμα αυτό. Η ανατροπή που παρατηρείται στους Απασχολούμενους στην Παροχή
υπηρεσιών, με τους άνδρες το 2016, ενδέχεται να οφείλεται τόσο στην εκτεταμένη ένταξη των
ανδρών στο επάγγελμα αυτό κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης όσο και στις αλλαγές της
ταξινόμησης των επαγγελμάτων.
Από την απέναντι πλευρά, οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης
στον τομέα «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» λαμβάνοντας ποσοστό
18,69% το διάστημα 2000-2009 και 24,60% την περίοδο 2010-2019. Έπειτα, ακολουθούν τα
επαγγέλματα «Επαγγελματίες», «Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς »
καθώς και οι «Υπάλληλοι γραφείου». Τα μικρότερα ποσοστά διακρίνονται στις «Ένοπλες
Δυνάμεις» με ποσοστό κάτω του 1%, στους «Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)», στον τομέα «Ειδικευμένοι
τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και στα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη». Συγκρίνοντας τις δύο δεκαετίες στα επαγγέλματα όπου απασχολούνται οι γυναίκες,
παρατηρείται πτώση στο επάγγελμα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη», το οποίο
οφείλεται, όπως και στην περίπτωση των αντρών, στη ταξινόμηση των επαγγελμάτων από το
2011 και μετά. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει το επάγγελμα «Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές» όπου την πρώτη δεκαετία εμφανίζει ποσοστό 18,69% ενώ την δεύτερη
αυξάνεται σε 24,60%. Ακόμη μια σημαντική αύξηση το διάστημα 2010-2019, στα επαγγέλματα
απασχόλησης των γυναικών εμφανίζουν οι «Επαγγελματίες». Στην περίοδο της κρίσης (2008-
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2016) συνεχίστηκε περαιτέρω η ενίσχυση των γυναικών στους επαγγελματίες, όπου πλέον το
2019 υπερτερούν των ανδρών σε απόλυτα και ποσοστιαία μεγέθη.
Αισθητή διαφορά, ποσοστού 13,92%, των επαγγελμάτων μεταξύ των αντρών και των
γυναικών διακρίνεται στο επάγγελμα «Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα» όπου οι άντρες απασχολούνται περισσότερο από τις γυναίκες αλλά και στον
τομέα

«Χειριστές

βιομηχανικών

εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων

και

εξοπλισμού

και

συναρμολογητές (μονταδόροι)» με διαφορά ποσοστού 8,84% υπέρ των αντρών. Από την άλλη,
το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης που εμφανίζουν οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες
είναι στους τομείς «Επαγγελματίες» με διαφορά 6,68%, «Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές» με διαφορά 6,39% και «Υπάλληλοι γραφείου» με διαφορά 6,29%.
Γενικότερα παρατηρούμε ότι στους περισσότερους τομείς εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό
απασχόλησης οι γυναίκες απ’ ότι οι άντρες. Το Διάγραμμα 2.4 κατηγοριοποιεί τα ποσοστά
απασχόλησης των αντρών και των γυναικών ανά επάγγελμα για το διάστημα 2000-2009, το
Διάγραμμα 2.5 δείχνει την ίδια εικόνα για το χρονικό διάστημα 2010-2019.

Διάγραμμα 2.4: Ποσοστά απασχόλησης 2000-2009 ανά επάγγελμα
Ένοπλες Δυνάμεις

0,25%

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

9,11%

Γυναίκες

1.59%

Άντρες

4.92%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)

1,87%

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

11.07%

4,04%

22.54%

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 17,96%

14.35%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 18,69%
Υπάλληλοι γραφείου

15,87%

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Επαγγελματίες

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

9.96%
7.04%
8,99%

15,82%

5.80%
10.66%

7,40%

12.07%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat
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Διάγραμμα 2.5: Ποσοστά απασχόλησης 2010-2019 ανά επάγγελμα
Ένοπλες Δυνάμεις

0,43%

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

9,62%

Άντρες

5.73%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)

1,31%

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

Γυναίκες

2.22%

10.15%

2,41%

16.33%

17,23%

15.81%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 24,60%
Υπάλληλοι γραφείου

12,97%

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Επαγγελματίες
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

18.21%
6.68%

8,32%

6.00%

20,11%

13.43%
3,00%

5.43%

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Η δεύτερη στήλη του πίνακα, μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τόσο το επίπεδο
εκπαίδευσης σε κάθε τομέα όσο και την διαφορά στις δύο δεκαετίες. Διακρίνεται στην
περίπτωση των αντρών και των γυναικών, ότι τα επαγγέλματα που απαιτούν υψηλότερο χρόνο
εκπαίδευσης, είναι οι «Επαγγελματίες» και οι «Τεχνικοί και σε συναφή επαγγέλματα». Τα
επαγγέλματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με μέτριο ποσοστό εκπαίδευσης, είναι οι
«Υπάλληλοι γραφείου», οι «Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές», τα
«Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» και οι «Ένοπλες Δυνάμεις». Τα επαγγέλματα με
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης ή ανειδίκευτης εργασίας αποτελούν οι «Ειδικευμένοι Γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς » και οι «Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες».
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Διάγραμμα 2.6: Επίπεδο απασχόλησης σε έτη ανά επάγγελμα (2000-2019)
Ένοπλες Δυνάμεις 14,00

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και…
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Υπάλληλοι γραφείου

8,77

Άντρες

8.50

8,96

9.43

9,12

9.39

6,60

7.41

10,81

11.17

12,69

12.10

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 14,64

14.26

Επαγγελματίες15,99
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

Γυναίκες

14.12

15.94
10,71

11.08

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat

Διάγραμμα 2.7: Επίπεδο απασχόλησης σε έτη ανά επάγγελμα 2010-2019
Γυναίκες

Άντρες

Ένοπλες Δυνάμεις

14,37

13.90

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες

9,54

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)

10,05

10.56

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

10,41

10.45

Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

8,01

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές
Υπάλληλοι γραφείου

11,73
13,37

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 14,74
Επαγγελματίες 16,08
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη

12,45

9.38

8.65
11.81
12.89
14.45
16.04
12.54

Πηγή: Ίδια επεξεργασία στοιχείων της Eurostat
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Παρατηρώντας τις δύο δεκαετίες στο Διάγραμμα 2.6 (2000-2009) και στο Διάγραμμα 2.7
(2010-2019), δεν διακρίνεται ουσιαστική διαφορά στα έτη εκπαίδευσης, παρ’ όλα αυτά
μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο επάγγελμα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη», «Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς », «Ειδικευμένοι τεχνίτες
και ασκούντες συναφή επαγγέλματα» και «Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)», και για τα δύο φύλα.
Συμπερασματικά, στην περίοδο της ανάλυσης που καλύπτει 19 χρόνια, η Ελλάδα και
συγκεκριμένα η ελληνική οικονομία διέσχισε μια περίοδο ανάπτυξης, μια περίοδο συμπίεσης και
μια περίοδο ύφεσης, με μειώσεις της παραγωγής και της απασχόλησης. Οι εξελίξεις αυτές
προκάλεσαν μεταβολές στα επαγγέλματα και μάλιστα επιδράσεις στην διαχρονική τους
διάρθρωση και αλλαγές στο περιεχόμενο αυτών. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η περίοδος
της ανάλυσης διακρίνεται σε δύο περιόδους, η πρώτη αφορά στην πρώτη δεκαετία 2000-2009
και η δεύτερη την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα το διάστημα 2010-2019.
Οι απασχολούμενοι στα επαγγέλματα εμφανίζουν αυξήσεις την περίοδο προ κρίσης και
σημαντικές μειώσεις την περίοδο της κρίσης και αυτό αναδεικνύεται από τις διαχρονικές τους
διακυμάνσεις όπως αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυσή μας για την Ελλάδα και για τις
περιφέρειες. Οι διαχρονικές διακυμάνσεις των επαγγελμάτων είναι αποτέλεσμα οικονομικών και
κοινωνικών διεργασιών και ειδικότερα της επίδρασης των παραγόντων που καθορίζουν τα
μεγέθη των επαγγελμάτων και το περιεχόμενό τους.
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Πίνακας 2.1: Κατανομή απασχολούμενων στα επαγγέλματα
Επαγγέλματα κύριας απασχόλησης

Απασχόληση %

Εκπαίδευση σε έτη

2000-2009 2010-2019 2000-2009
Άντρες
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι
και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
Ένοπλες Δυνάμεις
Γυναίκες
Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη
Επαγγελματίες
Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
Υπάλληλοι γραφείου
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και
πωλητές
Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι
και αλιείς
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες
Ένοπλες Δυνάμεις

2010-2019

12,07%
10,66%
5,80%
7,04%

5,43%
13,43%
6,00%
6,68%

11,08
15,94
14,26
12,10

12,54
16,04
14,45
12,89

9,96%

18,21%

11,17

11,81

14,35%

15,81%

7,41

8,65

22,54%

16,33%

9,39

10,45

11,07%

10,15%

9,43

10,56

4,92%
1,59%

5,73%
2,22%

8,50
14,12

9,38
13,90

7,40%
15,82%
8,99%
15,87%

3,00%
20,11%
8,32%
12,97%

10,71
15,99
14,64
12,69

12,45
16,08
14,74
13,37

18,69%

24,60%

10,81

11,73

17,96%

17,23%

6,60

8,01

4,04%

2,41%

9,12

10,41

1,87%

1,31%

8,96

10,05

9,11%
0,25%

9,62%
0,43%

8,77
14,00

9,54
14,37

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Παρατηρώντας τα επαγγέλματα ανά περιφέρεια, σημαντική υποχώρηση εμφανίζεται στο
επάγγελμα των Ανώτερων διευθυντικών και διοικητικών στελεχών. Η μείωση αυτή των μεγεθών
είναι αποτέλεσμα κυρίως της αλλαγής της ταξινόμησης των επαγγελμάτων αυτών αλλά και ως
αποτέλεσμα της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και της εξαφάνισης επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά, στα Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη δεν εντάσσονται πλέον, από
το 2011, οι Ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, οι Διευθυντές αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι
Διευθυντές παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων και οι Εργολάβοι
κατασκευών. Από την άλλη, το επάγγελμα που παρουσίασε αύξηση την δεύτερη δεκαετία
σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες είναι η Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές.
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στους απασχολούμενους εντάχθηκαν από το 2011 και μετά,
οι Επιστάτες κτιρίων, οι Εργάτες κτηνοτροφίας, οι Υπεύθυνοι σχολών οδήγησης, οι Ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων, οι Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων, οι Ταμίες και οι Πωλητές εισιτηρίων, οι
Πωλητές μέσω τηλεφώνων και οι Απασχολούμενοι στις υπηρεσίες προστασίας.
Στο διάστημα της πρώτης δεκαετίας περισσότερα από τα επαγγέλματα παρουσίασαν
αύξηση της απασχόλησης, με έναν μικρό αριθμό να παρουσιάζει μείωση, υποδηλώνοντας τις
σημαντικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης των επαγγελμάτων. Υψηλές αυξήσεις εμφάνισαν τα
επαγγέλματα σχετιζόμενα με τις υπηρεσίες, και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς.
Ταυτόχρονα, τα επαγγέλματα των τεχνικών, αγροτικών εμφάνισαν μειώσεις της απασχόλησής
τους σε ορισμένες περιφέρειες, με υψηλότερες αυτές των τεχνικών επαγγελμάτων καθώς και των
αγροτικών επαγγελμάτων.
Το διάστημα 2010-2019 η οικονομική κρίση προκάλεσε σημαντικές μειώσεις της
απασχόλησης στα περισσότερα επαγγέλματα. Ιδιαίτερα υψηλές μειώσεις εμφάνισαν τα τεχνικά
επαγγέλματα, ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της βιομηχανίας και των κατασκευών. Ωστόσο,
μέσα στην κρίση ορισμένα επαγγέλματα διατήρησαν και αύξησαν την απασχόλησή τους, όπως
επαγγέλματα των υπηρεσιών και περιορισμένα των τεχνικών επαγγελμάτων.

2.2.2 Μεθοδολογία

Η οικονομετρική προσέγγιση της παρούσας ανάλυσης στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στους
άξονες της πρότερης ανάλυσης σχετικά με τη ζήτηση για επαγγέλματα και δεξιότητες στην
ελληνική αγορά εργασίας για το 2018-2022 (Ρουπακιάς, 2018). Σύμφωνα με τον Ρουπακιά
(2018), η μεταβολή της απασχόλησης ερμηνεύεται από την μεγέθυνση ή σμίκρυνση των
34
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οικονομικών δεδομένων της χώρας (Ρουπακιάς, 2018). Ως εκ τούτου, επιχειρήθηκαν δύο
διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες οδήγησαν σε σχεδόν ταυτόσημα αποτελέσματα.
Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη προσέγγιση αφορά τη μέθοδο συνολοκλήρωσης μέσω
αυτοπαλίνδρομων διανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ARDL)7, όπως προτείνεται και από
τους Pesaran, Shin & Smith (2001). Με βάση την προσέγγιση αυτή και στα πλαίσια της
παρούσας ανάλυσης έχουν χρησιμοποιηθεί δίτιμες ψευδομεταβλητές προκειμένου να
συνεκτιμηθούν τα διάφορα σημεία αλλαγής κατάστασης (structural breaks) που συμβαίνουν
κατά την περίοδο που εξετάζεται. Το μοντέλο που εκτιμήθηκε έχει τη μορφή:

𝑝

𝑞

𝑦𝑡 = 𝑐𝑜 + 𝑐1 𝑡 + ∑ 𝜑𝑖 𝑦𝑡−𝑖 + ∑ 𝜷′𝑖 𝒙𝑡−𝑖 + 𝑢𝑡
𝑖=1

𝑖=1

όπου 𝑦𝑡 παριστάνει την απασχόληση τη χρονική στιγμή 𝑡. Επιπλέον, ο πίνακας 𝒙𝑡−𝑖 εσωκλείει
τις ενδογενείς μεταβλητές όπως: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τις Εξαγωγές, τις Εισαγωγές, τον
Πληθωρισμό και τέλος την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία. Σχετικά με τα
σημεία αλλαγής κατάστασης, αυτά εντοπίζονται με χρήση δίτιμων μεταβλητών. Αξίζει να
σημειωθεί πως εξαιτίας της συγκεκριμένης συγκυρίας, κάποια από τα σημεία αλλαγής
κατάστασης ανήκουν μετά το 95% ποσοστημόριο των προς εξέταση δεδομένων και ως εκ
τούτου δεν δύναται να εκτιμηθούν.
Η δεύτερη μεθοδολογία περιλαμβάνει εκτιμήσεις βασισμένες σε χρονοσειρές υπό μορφή
panel για την περίοδο 2000 – 2019, χωρισμένες σε δύο γκρουπ. Το πρώτο σετ δεδομένων
χρησιμοποιεί το σύνολο των ετών (20 έτη) ενώ το δεύτερο γκρουπ λαμβάνει τα δεδομένα από το
2011 έως και το 2019. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη προσέγγιση εκτιμήθηκε το υπόδειγμα
σταθερών επιδράσεων (fixed effects) ανάλογο με αυτό της ανάλυσης Ρουπακιά (2018),
χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή τον φυσικό λογάριθμο της απασχόλησης ανά
μονοψήφιο επάγγελμα (10 κατηγορίες) και ως εξαρτημένες μεταβλητές τον φυσικό λογάριθμο
7

Η έννοια της συνολοκλήρωσης εισήχθη από τους Granger (1981) και Engle και Granger (1987) και αναφέρεται

στην ύπαρξη σχέσης ισορροπίας μεταξύ μη στάσιμων μεταβλητών (Granger, 1981). Έκτοτε, διάφορες μέθοδοι
συνολοκλήρωσης έχουν αναπτυχθεί, εστιάζοντας κυρίως στον προσδιορισμό του αριθμού γραμμικά ανεξάρτητων
διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, σε διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα.
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του κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και το φυσικό λογάριθμο του μέσου μισθού ανά μονοψήφιο
επάγγελμα βασισμένα στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας για τα έτη 2011 έως 2019. Τα δεδομένα για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τα
συγκεκριμένα έτη ελήφθησαν από στοιχεία της Eurostat. Ακολουθώντας παρόμοια προσέγγιση
με το U.S. Bureau of Labor Statistics το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων λαμβάνει τη μορφή:

𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑖 ∗ 𝑡 + 𝛽2 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑊𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡

όπου, η εξαρτημένη μεταβλητή 𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 είναι ο φυσικός λογάριθμος της απασχόλησης, ανά
μονοψήφιο επάγγελμα, 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖𝑡 είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 𝑊𝐴𝐺𝑖𝑡 είναι ο φυσικός
λογάριθμος του μέσου μισθού και 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑡 ο πληθωριστικός όρος. Λαμβάνοντας, τις εκτιμήσεις για
το παραπάνω υπόδειγμα καθώς και με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων
επιλέχθηκε στο τελικό μοντέλο να μην συμπεριλαμβάνεται ο πληθωριστικός παράγοντας.
Συνεπώς, το τελικό υπόδειγμα έλαβε τη μορφή:

𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝛽1 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑖 ∗ 𝑡 + 𝛽2 𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑊𝐴𝐺𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
με τους συντελεστές των μεταβλητών να είναι στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο
σημαντικότητας τουλάχιστον 5%.

2.2.3 Ανάλυση προβλέψεων

Βάσει της ανάλυσης όπως παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 2.4-2.7 και των εκτιμήσεων για
την απασχόληση στους κλάδους, προκύπτουν οι εκτιμήσεις στον Πίνακα 2.2. Συγκεκριμένα,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε μονοψήφιο επίπεδο και η εκτίμηση της
ζήτησης εργασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Πιο αναλυτικά, ο Πίνακας 2.2
αποτυπώνει την απασχόληση ανά επάγγελμα το έτος πρόβλεψης (2024) συνδυαστικά με τη
συμμετοχή κάθε επαγγέλματος στην κλαδική απασχόληση για το 2019. Ακόμη, διακρίνεται ο
μέσος ρυθμός μεγέθυνσης για το χρονικό διάστημα 2019-2024. Η τελευταία στήλη του πίνακα
παρουσιάζει τα ποσοστά μεριδίων τις δύο χρονιές 2019 και 2024 των επαγγελμάτων.
Παρατηρώντας τα αποτελέσματα του Πίνακα 2.2 διακρίνεται θετική εξέλιξη σε όλα τα
επαγγέλματα για το 2024 και στα τρία σενάρια. Πιο αναλυτικά, το επάγγελμα «Ανώτερα
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διευθυντικά και διοικητικά στελέχη» εμφανίζει θετική βελτίωση και στις τρείς περιπτώσεις
σεναρίων με αρκετά υψηλά ποσοστά στο “Single-Hit” σενάριο με ρυθμό μεγέθυνσης από το
2019, 21,97%. Μικρότερη βελτίωση παρουσιάζεται στο “Double-Hit” σενάριο με ρυθμό
μεγέθυνσης 18,00%. Γενικότερα, και στα τρία σενάρια η μεταβολή είναι μικρή. Στη συνεχεία, οι
«Επαγγελματίες» εμφανίζουν ελάχιστη βελτίωση για το έτος 2024. Σύμφωνα με το “Single-Hit”
σενάριο υπήρξε αύξηση 2,47% και 0,95% στο Μετριοπαθές σενάριο. Παρ’ όλα αυτά στο
“Double-Hit” σενάριο παρουσιάζει μείωση κατά 0,86%.
Χαμηλά ποσοστά βελτίωσης παρουσιάζει και το επάγγελμα «Τεχνικοί και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα». Σύμφωνα με το “Single-Hit” σενάριο η απασχόληση παρουσιάζει το
2024 αύξηση από 312.079 σε 323.445, με μέσο ρυθμό μεγέθυνσης 3,64%. Το Moderate σενάριο
παρουσιάζει ρυθμό μεγέθυνσης 2,11% ενώ στο “Double-Hit” σενάριο παρατηρούμε ελάχιστη
αύξηση, με μέσο ρυθμό μεγέθυνσης 0,27%. Αρνητική εξέλιξη παρουσιάζει το επάγγελμα
«Υπάλληλοι γραφείου» όπου η απασχόληση μειώνεται δραματικά και στα τρία σενάρια της
ανάλυσής μας. Ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης συρρικνώνεται σε -7,44% στο “Double-Hit”
σενάριο, -5,75% στο Moderate σενάριο και -4,33% στο “Single-Hit” σενάριο.
Εξίσου αρνητικά εμφανίζονται τα αποτελέσματα και στους «Απασχολούμενους στην
παροχή υπηρεσιών και πωλητές» με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα στο σενάριο “DoubleΗit”. Πιο αναλυτικά, το 2024 οι απασχολούμενοι στο εν λόγω επάγγελμα μειώνονται κατά 3.881
άτομα στο “Single-Ηit”,με μέσο ρυθμό μεγέθυνσης -0,42%, 17.462 στο Moderate σενάριο με
μέσο ρυθμό μεγέθυνσης -1,90% και δραματική μείωση κατά 33.641 στο “Double-Ηit” σενάριο
με μέσο ρυθμό ανάπτυξης -3,66%.
Το επάγγελμα «Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς » αυξάνονται
το 2024 και στα τρία σενάρια της ανάλυσης. Προβλέπεται ότι το 2024 το συγκεκριμένο
επάγγελμα θα παρουσιάσει αυξημένο αριθμό απασχόλησης και πιο συγκεκριμένα αύξηση κατά
75.183 απασχολούμενους και με μέσο ρυθμό αύξησης 18,32% στο “Single-Hit” σενάριο.
Σύμφωνα με το Moderate σενάριο προβλέπεται αύξηση κατά 67.981 απασχολούμενους και μέσο
ρυθμό μεγέθυνσης 16,56%. Τέλος, στο “Double-Hit” σενάριο, η αύξηση των απασχολούμενων
σε σχέση με το 2019 ανέρχεται σε 59.401 και ρυθμό μεγέθυνσης 14,47%.
Παρατηρώντας

το

επάγγελμα

«Ειδικευμένοι τεχνίτες

και

ασκούντες

συναφή

επαγγέλματα», διακρίνουμε και στα τρία βασικά σενάρια της ανάλυσή μας αύξηση των
απασχολούμενων και φυσικά βελτίωση του ρυθμού μεγέθυνσης. Πιο αναλυτικά, στο “Single37
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Ηit” σενάριο παρατηρείται η υψηλότερη αύξηση σε σχέση με τα άλλα δύο σενάρια με μέσο
ρυθμό μεγέθυνσης 12,70%. Έπειτα, στο Moderate σενάριο, προβλέπονται αυξημένοι
απασχολούμενοι στο επάγγελμα με μέσο αριθμό μεγέθυνσης 11,03%. Στο τελευταίο σενάριο,
διακρίνουμε το λιγότερο σε αύξηση ποσοστό μεγέθυνσης, 9,03%, όπου στην περίπτωση αυτή η
απασχολούμενοι στο επάγγελμα προβλέπεται να αυξάνεται σε 390.014 σε σχέση με το 2019.
Η πρόβλεψη για το επάγγελμα «Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
και εξοπλισμού και συναρμολογητές» εμφανίζει πολύ μικρά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα,
με το 2024 να μειώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων και στα τρία σενάρια της ανάλυσής
μας. Συγκεκριμένα, στο “Single-Hit” σενάριο ο ρυθμός μεγέθυνσης παρουσιάζει ποσοστό
0,04%, στο Moderate σενάριο ο ρυθμός μεγέθυνσης μειώνεται στο -1,44% ενώ στο “DoubleHit” σενάριο η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και συγκεκριμένα λαμβάνει τιμή -3,21%.
Θετική εξέλιξη αλλά σε χαμηλές τιμές, προβλέπεται να έχει το επάγγελμα «Ανειδίκευτοι
εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες». Τα ποσοστά μεγέθυνσης στα τρία σενάρια
ανέρχονται σε 3,89%, 2,35% και 0,52% αντίστοιχα. Τέλος, το επάγγελμα «Πρόσωπα μη
δυνάμενα να καταταγούν» φαίνεται να παρουσιάζουν βελτιωμένα ποσοστά τα προβλεπόμενα
σενάρια. Πιο αναλυτικά, στο “Single-Ηit” σενάριο ο ρυθμός μεγέθυνσης παρουσιάζει ποσοστό
8,80%, στο Moderate σενάριο ο ρυθμός μεγέθυνσης είναι 7,19% ενώ στο “Double-Ηit” σενάριο
η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και συγκεκριμένα λαμβάνει τιμή 5,27%.
Στο Διάγραμμα 2.8 γίνεται η γραφική απεικόνιση των παρακάτω αποτελεσμάτων.
Συμπερασματικά όπως διακρίνεται και στον Πίνακα 2.2, το επάγγελμα με την σημαντικότερη
μείωση απασχόλησης αποτελούν οι «Υπάλληλοι γραφείου». Από την άλλη, σημαντική ανάπτυξη
προβλέπεται για τα επαγγέλματα «Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη», «Ειδικευμένοι
Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς » και «Ειδικευμένοι τεχνίτες και συναφή
επαγγέλματα».
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Πίνακας 2.2: Συνολική Απασχόληση ανά μονοψήφιο επάγγελμα (2019-2024)

Επαγγέλματα

Απασχόληση

Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης

2024

2019-2024

Μερίδια (%)
2019

2024

2019

SH
Scenario

Moderate

DHScenario

SH
Scenario

Moderate

DHScenario

Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη

112.785

137.559

135.519

133.089

21,97%

20,16%

18,00%

2,88%

3,37%

Επαγγελματίες

752.675

771.250

759.813

746.188

2,47%

0,95%

-0,86%

19,24%

18,91%

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα

312.079

323.445

318.649

312.935

3,64%

2,11%

0,27%

7,98%

7,93%

Υπάλληλοι γραφείου

449.437

429.957

423.581

415.985

-4,33%

-5,75%

-7,44%

11,49%

10,54%

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών
και πωλητές

919.695

915.814

902.233

886.054

-0,42%

-1,90%

-3,66%

23,52%

22,45%

Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς

410.486

485.669

478.467

469.887

18,32%

16,56%

14,47%

10,50%

11,91%

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα

357.699

403.113

397.136

390.014

12,70%

11,03%

9,03%

9,15%

9,88%

Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων και εξοπλισμού και
συναρμολογητές (μονταδόροι)

261.049

261.162

257.289

252.675

0,04%

-1,44%

-3,21%

6,67%

6,40%

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και
μικροεπαγγελματίες

274.070

284.743

280.521

275.491

3,89%

2,35%

0,52%

7,01%

6,98%

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν

61.055

66.429

65.444

64.270

8,80%

7,19%

5,27%

1,56%

1,63%

3.911.030

4.079.141

4.018.650

3.946.587

4,30%

2,75%

0,91%

100%

100%

Σύνολο

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

39

ΕΙΕΑΔ

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΛΑΔΟ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διάγραμμα 2.8: Απασχόληση ανά μονοψήφιο επάγγελμα, 2019 και 2024

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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2.3 Ζήτηση εργασίας ανά επάγγελμα (διψήφια κωδικοποίηση) την περίοδο 2000-2019

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποενότητας αποτυπώνεται η εξέλιξη της απασχόλησης ανά
επάγγελμα σε διψήφιο επίπεδο κωδικοποίησης για τη χρονική περίοδο 2011-2019. Επιπλέον,
γίνεται αναφορά στα κυριότερα ευρήματα της μελέτης σχετικά με την διαμόρφωση της
απασχόλησης ανά επάγγελμα έως το 2024 βάσει των τριών σεναρίων της παρούσας ανάλυσης.
Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και καλύπτουν κυρίως
τη χρονική περίοδο 2011-2019.

2.3.1 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Στην υποενότητα αυτή διερευνώνται οι μεταβολές στην απασχόληση των επαγγελματικών
κατηγοριών (διψήφιο επίπεδο) το διάστημα 2011-2019. Η διερεύνηση αυτή θα επιτρέψει την
ανάδειξη των βασικών τάσεων της επαγγελματικής απασχόλησης για το σύνολο της χώρας. Η
ανάλυση επικεντρώνεται στις κατηγορίες με διψήφιο κωδικό επαγγελμάτων, όπου κρίνεται
απαραίτητο και στο βαθμό που υφίστανται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία. Το Διάγραμμα 2.9
αποτυπώνει την διαχρονική εξέλιξη των επαγγελμάτων με διψήφια κωδικοποίηση για το χρονικό
διάστημα 2011-2019. Διαπιστώνεται ότι τα επαγγέλματα που ανήκουν στα Ανώτατα διευθυντικά
και διοικητικά στελέχη, παρουσιάζουν διαχρονικά ελάχιστες βελτιώσεις. Ο μέσος όρος
απασχόλησης στο εν λόγω επάγγελμα ανέρχεται σε 129.653 και παρατηρείται μείωση 32,58% το
2019 σε σχέση με το 2011. Στην περίπτωση αυτή το επάγγελμα με την μεγαλύτερη απασχόληση
είναι οι Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και με την
μικρότερη απασχόληση οι Γενικοί διευθυντές και τα Ανώτερα διοικητικά στελέχη.
Τα επιμέρους επαγγέλματα σχετιζόμενα με τις Επιστημονικές, επαγγελματικές και
τεχνικές δραστηριότητες παρουσιάζουν θετική εξέλιξη το χρονικό διάστημα 2011 έως 2019.
Παρατηρούμε μικρή βελτίωση ποσοστού 5,19% το 2019 σε σχέση με το 2011. Διαχρονικά, το
επάγγελμα με τον μεγαλύτερο αριθμό απασχόλησης αποτελούν οι Εκπαιδευτικοί και με
μικρότερο αριθμό απασχόλησης οι Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης
και επικοινωνίας.
Μείωση παρουσιάζουν οι Τεχνικοί και τα συναφή επαγγέλματα κατά 2,43% το 2019 σε
σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι το επάγγελμα που προκαλεί την αρνητική
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αυτή μεταβολή είναι οι Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής όπου μειώνεται κατά 32,97%
το 2019 συγκριτικά με το 2011. Μειωμένο διακρίνεται και το επάγγελμα Τεχνικοί του τομέα
υγείας κατά 7,52%. Τα υπόλοιπα επαγγέλματα της εν λόγω κατηγορίας παρουσιάζουν βελτίωση
και κυρίως οι Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Θετική εικόνα παρουσιάζουν οι Υπάλληλοι γραφείου με αύξηση κατά 6,59% το 2019 σε
σχέση με το 2011. Τα επιμέρους επαγγέλματα της εν λόγω κατηγορίας παρουσιάζουν βελτίωση
με τη μόνο δραματική συρρίκνωση του επαγγέλματος Άλλοι υπάλληλοι γραφείου, που
σημειώνει πτώση κατά 58,04% το 2019 συγκριτικά με το 2011. Εξίσου θετική εικόνα
διακρίνεται στους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές όπου παρουσιάζουν
αυξημένα ποσά το διάστημα 2011-2019, με μόνη πτώση στους Πωλητές κατά 4,6%.
Για το διάστημα 2011-2019, οι Γεωργοί, δασοκόμοι και αλιείς παρουσιάζουν αρνητική
εξέλιξη και για τα επιμέρους επαγγέλματα. Ακόμη, αρνητική εικόνα διακρίνεται στους Τεχνίτες
ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων, Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα και Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου. Μειωμένη απασχόληση
παρατηρείται και στα επαγγέλματα Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων, Συναρμολογητές (μονταδόροι), Καθαριστές και βοηθοί, Ανειδίκευτοι εργάτες
ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και Ένοπλες Δυνάμεις. Βελτίωση παρουσιάζουν οι Βοηθοί
παρασκευής φαγητών, οι Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικρουπηρεσίες και
Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες.
Οι εξελίξεις στις μεταβολές των επαγγελμάτων στις γενικές επαγγελματικές κατηγορίες
(σε επίπεδο ανάλυσης μονοψήφιου κωδικού) παρέχουν ενδείξεις τάσεων πόλωσης των
επαγγελμάτων της ελληνικής οικονομίας όπου αυτό επιβεβαιώνεται από τη διερεύνηση των
εξελίξεων στις αναλυτικές κατηγορίες των επαγγελμάτων (σε διψήφιο κωδικό ΣΤΕΠ-92,11). Σε
γενικές γραμμές οι εξελίξεις στα επαγγέλματα συνδέεται αναμφίβολα με τις σημαντικές
αναδιαρθρώσεις της ελληνικής οικονομίας με ιδιαίτερη ένταση κατά το εξεταζόμενο διάστημα.
Παρ’ όλα αυτά, κατά πόσο θα παραμείνει η προαναφερόμενη πόλωση εξαρτάται από το
ακολουθούμενο αναπτυξιακό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην κοινωνική διαστρωμάτωση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (ΓΣΕΕ,
2011, σ. 246).
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Διάγραμμα 2.9: Διαχρονικά Μεταβαλλόμενα (διψήφια) μερίδια, 2011-2019
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Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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2.3.2 Μεθοδολογία

Στην παρούσα ενότητα εφαρμόστηκε ένα διμεταβλητό υπόδειγμα γραμμικής παλινδρόμησης,
όπου τα μερίδια των επαγγελμάτων σε διψήφια κωδικοποίηση παλινδρομούνται ως προς την
τάση και ως τα σημεία αλλαγής κατάστασης. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να προβληθούν τα μερίδια ανά επάγγελμα. Σε κάθε περίπτωση,
προκειμένου τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων να είναι εύρωστα (robust), εκτιμήθηκαν αρκετές
παραλλαγές οικονομετρικών υποδειγμάτων με σκοπό οι συντελεστές των μεταβλητών να είναι
στατιστικά σημαντικοί τουλάχιστον σε επίπεδο εμπιστοσύνης 10%. Η προσαρμογή του
υποδείγματος κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα (κοντά στο 74%)8.

2.3.3Ανάλυση προβλέψεων

Έπειτα της ανάλυσης των επαγγελμάτων σε μονοψήφιο επίπεδο, ο Πίνακας 2.3 αποτυπώνει την
πρόβλεψη των επαγγελμάτων σε διψήφιο επίπεδο κατηγοριοποίησης, όπου τα αποτελέσματα
είναι όμοια της περίπτωσης της μονοψήφιας κατηγοριοποίησης. Πιο αναλυτικά, τα
συμπεράσματα που προκύπτουν από τον Πίνακα 2.3 είναι τα εξής:


Οι Γενικοί διευθυντές, Ανώτερα διοικητικά στελέχη αναμένεται να παρουσιάσουν
μείωση του αριθμού των εργαζόμενων από 4.970 το 2019 σε 4.706 το «SH Scenario», σε
4.636 το Μετριοπαθές σενάριο και 4.533 το «DH Scenario».



Οι Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές αναμένεται να αυξηθούν από 17.526 το 2019 σε
19.156 το «SH Scenario», σε 18.872 το Μετριοπαθές σενάριο και 18.534 το «DH
Scenario».



Οι Διευθυντές παραγωγής, εξειδικευμένων υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν από
30.776 το 2019 σε 34.414 το «SH Scenario», σε 33.904 το Μετριοπαθές σενάριο και
33.296 το «DH Scenario».



Η ζήτηση των Διευθυντών ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού αναμένεται
να αυξηθεί κατά περίπου 20 χιλιάδες. Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξάνεται από 59.512 το

8

Σχετικά με τις προβλέψεις του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν τα τρία εναλλακτικά σενάρια ως προς την

οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά βασισμένα στην έκθεση του ΟΟΣΑ (Ιούλιος, 2020). Σε ότι έχει να
κάνει με το μέσο μισθό ανά κατηγορία επαγγέλματος, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης εκτιμάται ότι οι μισθοί
θα παραμείνουν αμετάβλητοι για τα επόμενα χρόνια.
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2019 σε 79.283 το «SH Scenario», σε 78.108 το Μετριοπαθές σενάριο και 76.707 το
«DHScenario», σύμφωνα με την πρόβλεψη.


Η συνολική απασχόληση των Ασκούντων επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικών
αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 126.651 το «SH Scenario» και 122.535 το «DH
Scenario»



Οι Επαγγελματίες του τομέα της υγείας αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 118 και 113
χιλιάδων



Συγκριτικά με το 2019, προβλέπεται ότι η ζήτηση για το επάγγελμα των Εκπαιδευτικών:
θα αυξηθεί κατά περίπου 12 χιλιάδες το «SH Scenario» ή 3 χιλιάδες το «DH Scenario».



Η απασχόληση στο επάγγελμα Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης προβλέπεται
ότι θα ξεπεράσει τις 116 χιλιάδες στο «SH Scenario». Στην περίπτωση του
Μετριοπαθούς σεναρίου, αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις 114 χιλιάδες και του «DH
Scenario» τις 112 χιλιάδες.



Η

απασχόληση

στο

επάγγελμα

Επαγγελματίες

του

τομέα

των

τεχνολογιών

πληροφόρησης προβλέπεται ότι θα μειωθεί από 27.547 το 2019 σε 21.300 το «SH
Scenario», σε 20.984 το Μετριοπαθές σενάριο και σε 20.607 το «DH Scenario».


Η απασχόληση στο επάγγελμα Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
κλάδου προβλέπεται ότι θα μειωθεί από 124.906 το 2019 σε 119.774 το «SH Scenario»,
σε 117.998 το Μετριοπαθές σενάριο και σε 115.882 το «DH Scenario».



Η επαγγελματική ομάδα Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής αναμένεται να
καλύψουν περί τις 56 ή 54 χιλιάδες θέσεις, εφόσον ισχύσει το SH ή το DH Scenario,
αντίστοιχα.



Η ζήτηση για το επάγγελμα Τεχνικοί του τομέα της υγείας αναμένεται να αγγίξει τις
72.434 στην περίπτωση του «SH Scenario», 71.360 του Μετριοπαθούς σεναρίου και
70.080 του «DH Scenario».



Οι Βοηθοί Επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ
140 και 136 χιλιάδων.



Οι Βοηθοί Επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού αναμένεται να
κυμανθούν μεταξύ 34 και 32 χιλιάδων, παρουσιάζοντας μείωση στο Μετριοπαθές και
«DH Scenario».
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Οι Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας αναμένεται να αυξηθούν σε
μικρό βαθμό στο «SH Scenario» από 19.764 το 2019 σε 19.867, στο Μετριοπαθές
σενάριο προβλέπεται μείωση σε 19.572 και στο «DH Scenario» προβλέπεται μείωση σε
19.221.



Μείωση της ζήτησης προβλέπεται για την επαγγελματική κατηγορία Υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων. Συγκριτικά με το 2019, η απασχόληση προβλέπεται να μειωθεί από τις 252
χιλιάδες σε 216 χιλιάδες, εφόσον ισχύσει το «SH Scenario», σε 213χιλιάδες στο
Μετριοπαθές σενάριο και σε 209 στο «DH Scenario».



Στην περίπτωση του «SH Scenario» του επαγγέλματος Υπάλληλοι εξυπηρέτησης
πελατών, αναμένεται πολύ μικρή μείωση των απασχολούμενων από 100.637 το 2019 σε
99.969, στο Μετριοπαθές σενάριο μείωση σε 98.487 και στο «DH Scenario» σε 96.721.



Στην περίπτωση του «SH Scenario» του επαγγέλματος Υπάλληλοι καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων, αναμένεται πολύ μικρή αύξηση των απασχολούμενων από
70.125 το 2019 σε 70.515. Στον αντίποδα, ασθενική μείωση της ζήτησης προβλέπεται
εφόσον ισχύσει κάποιο από τα εναπομείναντα σενάρια.



Στην κατηγορία επαγγέλματος Άλλοι υπάλληλοι γραφείου αναμένεται διπλάσια αύξηση
και συγκεκριμένα από 25.808 το 2019 σε 43.227 στο «SH Scenario», σε 42.586 στο
Μετριοπαθές σενάριο και σε 41.823 στο «DH Scenario».



Η κατηγορία Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα
μειωθεί και συγκεκριμένα θα καλύψει 289 χιλιάδες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το «SH
Scenario», 285 χιλιάδες το Μετριοπαθές σενάριο και 280 χιλιάδες το «DH Scenario».



Οι Πωλητές προβλέπεται ότι θα αυξηθούν σε μικρό βαθμό ενώ στο «DH Scenario» ο
αριθμός προβλέπεται να υποστεί μείωση. Συγκεκριμένα, από περίπου 484 χιλιάδες το
2019, η απασχόληση το 2024 προβλέπεται 498 χιλιάδες στο «SH Scenario» και 491
χιλιάδες το Μετριοπαθές σενάριο. Αντίθετα, στο «DH Scenario» προβλέπεται μείωση σε
482 χιλιάδες.



Επιδείνωση προβλέπεται στην κατηγορία επαγγέλματος Απασχολούμενοι στην παροχή
ατομικής φροντίδας όπου από 31.210 μειώνεται σε 28.923 στο «SH Scenario», 28.494
στο Μετριοπαθές σενάριο και 27.494 στο «DH Scenario».
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Στην κατηγορία επαγγέλματος Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας
προβλέπεται στο «SH Scenario» αύξηση από 98.223 σε 98.653, ενώ μείωση προβλέπεται
στα εναπομείναντα σενάρια.



Αύξηση με αρκετά υψηλά ποσοστά προβλέπεται στο επάγγελμα Ειδικευμένοι Γεωργοί
και κτηνοτρόφοι. Συγκεκριμένα στο «SH Scenario» προβλέπεται αύξηση από 399.695 το
2019 σε 470.721 το 2024, στο Μετριοπαθές σενάριο 463.740 και στο «DH Scenario»
αύξηση σε 455.425.



Στην κατηγορία Ειδικευμένοι Δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί προβλέπεται
αύξηση κατά περίπου 5 χιλιάδες και συγκεκριμένα κυμαίνεται από 14.948 σε 14.463 στα
SH και DH Scenario, αντίστοιχα.



Στην κατηγορία Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων προβλέπεται αύξηση και
από τα τρία σενάρια σχετικά με το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.



Οι Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, συγκριτικά με
το 2019,αναμένεται αύξηση της απασχόλησης, σε κάθε περίπτωση, για την κατηγορία
αυτή.



Οι Χειροτέχνες και τυπογράφοι αναμένεται να αυξηθούν και συγκεκριμένα θα
κυμανθούν από 18.612 σε 18.007.



Η απασχόληση του επαγγέλματος Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί: προβλέπεται ότι θα
μειωθεί από 70.109 το 2019 σε 67.755 το 2024 στο «SH Scenario», σε 66.750 στο
Μετριοπαθές σενάριο και σε 65.553 στο «DH Scenario».



Το επάγγελμα Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων προβλέπεται ότι θα αύξηση το 2024 και
στις τρείς περιπτώσεις των σεναρίων της ανάλυσης και συγκεκριμένα θα κυμαίνονται
από 93.532 σε 90.493 έναντι των 83.832 απασχολούμενων το 2019.



Η απασχόληση του επαγγέλματος Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων
αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 61 και 59 χιλιάδων θέσεων.



Η απασχόληση του επαγγέλματος Συναρμολογητές (μονταδόροι) αναμένεται να
πλησιάσει τις 4 χιλιάδες θέσεις.



Κατά μέσο όρο, αναμένεται μικρή μείωση της απασχόλησης του επαγγέλματος Οδηγοί
μέσων μεταφοράς, όπου κυμαίνεται από 3.894 και 3.767 στο SH και DH Scenario
αντίστοιχα.
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Οι Καθαριστές και βοηθοί προβλέπεται αύξηση της απασχόλησής τους μεταξύ 127 και
131 χιλιάδων θέσεων.



Στην κατηγορία του επαγγέλματος Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας προβλέπεται μείωση της απασχόλησης μεταξύ 31.579 και 32.639 έναντι των
34.586 του 2019.



Για τους Ανειδίκευτους εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών
αναμένεται πτώση της ζήτησης και στα τρία σενάρια.



Δραματική μείωση παρατηρείται και στο επάγγελμα Βοηθοί παρασκευής φαγητών, όπου
από 24.250 θέσεις απασχόλησης προβλέπεται μείωση σε 18.856 στο «SH Scenario», σε
18.577 στο Μετριοπαθές σενάριο και σε 18.244 στο «DH Scenario».



Σχεδόν διπλή αύξηση προβλέπεται στο επάγγελμα Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που
παρέχουν μικρο-υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, από 1.068 θέσεις απασχόλησης το 2019,
αυξάνεται στο «SH Scenario» σε 1.521, στο Μετριοπαθές σενάριο 1.498 και στο
«DHScenario» σε 1.472.



Στην κατηγορία Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες προβλέπεται
μείωση από 36.181 το 2019, σε 34.233 στο «SH Scenario», σε 33.726 στο Μετριοπαθές
σενάριο και σε 33.121 στο «DH Scenario».



Οι Ένοπλες Δυνάμεις. προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 64 και 66 χιλιάδες το 2024.
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Πίνακας 2.3: Προβολές Απασχόλησης ανά (διψήφιο) επάγγελμα 2019-2024

Επαγγέλματα

Απασχόληση

Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης

2024
11 Γενικοί διευθυντές,
ανώτερα διοικητικά
στελέχη
12 Διοικητικοί και
εμπορικοί διευθυντές
13 Διευθυντές παραγωγής
και εξειδικευμένων
υπηρεσιών
14 Διευθυντές ξενοδοχείων,
εστιατορίων, επιχειρήσεων
λιανικού
21 Ασκούντες επιστημονικά
επαγγέλματα και μηχανικοί
22 Επαγγελματίες του
τομέα της υγείας
23 Εκπαιδευτικοί
24 Επαγγελματίες
επιχειρήσεων και διοίκησης
25 Επαγγελματίες του
τομέα των τεχνολογιών
πληροφόρησης και
επικοινωνίας
26 Επαγγελματίες του
νομικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού κλάδο
31 Τεχνικοί θετικών
επιστημών και μηχανικής

2019-2024

Μερίδια (%)
2019

2024

-8,40%

0,13%

0,12%

7,68%

5,75%

0,45%

0,47%

11,82%

10,16%

8,19%

0,79%

0,84%

76.707

33,22%

31,25%

28,89%

1,52%

1,94%

124.773

122.535

10,70%

9,06%

7,10%

2,93%

3,10%

115.424

113.712

111.673

-2,54%

-3,99%

-5,71%

3,03%

2,83%

259.420

271.893

267.861

263.057

4,81%

3,25%

1,40%

6,63%

6,67%

107.956

116.208

114.485

112.432

7,64%

6,05%

4,15%

2,76%

2,85%

27.547

21.300

20.984

20.607

-22,68%

-23,83%

-25,19%

0,70%

0,52%

124.906

119.774

117.998

115.882

-4,11%

-5,53%

-7,22%

3,19%

2,94%

51.324

56.353

55.517

54.522

9,80%

8,17%

6,23%

1,31%

1,38%

2019

SH Scenario

Moderate

DH-Scenario

SH Scenario

Moderate

DH-Scenario

4.970

4.706

4.636

4.553

-5,33%

-6,73%

17.526

19.156

18.872

18.534

9,30%

30.776

34.414

33.904

33.296

59.512

79.283

78.108

114.409

126.651

118.437
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32 Τεχνικοί του τομέα της
υγείας
33 Βοηθοί επαγγελματιών
επιχειρήσεων και διοίκησης
34 Βοηθοί επαγγελματιών
του νομικού, κοινωνικού
και πολιτιστικό
35 Τεχνικοί του τομέα της
πληροφόρησης και
επικοινωνίας
41 Υπάλληλοι γενικών
καθηκόντων και χειριστές
μηχανών
42 Υπάλληλοι
εξυπηρέτησης πελατών
43 Υπάλληλοι καταγραφής
αριθμητικών δεδομένων και
υλικών
44 Άλλοι υπάλληλοι
γραφείου
51 Απασχολούμενοι στην
παροχή προσωπικών
υπηρεσιών
52 Πωλητές
53 Απασχολούμενοι στην
παροχή ατομικής φροντίδας
54 Απασχολούμενοι στην
παροχή υπηρεσιών
προστασίας
61 Ειδικευμένοι Γεωργοί
και κτηνοτρόφοι
επαγγελματίες
62 Ειδικευμένοι δασοκόμοι,
υλοτόμοι, αλιείς και
κυνηγοί
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69.988

72.434

71.360

70.080

3,49%

1,96%

0,13%

1,79%

1,78%

137.048

140.765

138.677

136.191

2,71%

1,19%

-0,63%

3,50%

3,45%

33.956

34.027

33.523

32.921

0,21%

-1,28%

-3,05%

0,87%

0,83%

19.764

19.867

19.572

19.221

0,52%

-0,97%

-2,75%

0,51%

0,49%

252.866

216.245

213.038

209.218

-14,48%

-15,75%

-17,26%

6,47%

5,30%

100.637

99.969

98.487

96.721

-0,66%

-2,14%

-3,89%

2,57%

2,45%

70.125

70.515

69.469

68.224

0,56%

-0,94%

-2,71%

1,79%

1,73%

25.808

43.227

42.586

41.823

67,50%

65,01%

62,05%

0,66%

1,06%

306.144

289.624

285.329

280.212

-5,40%

-6,80%

-8,47%

7,83%

7,10%

484.118

498.614

491.220

482.412

2,99%

1,47%

-0,35%

12,38% 12,22%

31.210

28.923

28.494

27.983

-7,33%

-8,70%

-10,34%

0,80%

0,71%

98.223

98.653

97.190

95.447

0,44%

-1,05%

-2,83%

2,51%

2,42%

399.695

470.721

463.740

455.425

17,77%

16,02%

13,94%

10,22% 11,54%

10.791

14.948

14.727

14.463

38,53%

36,47%

34,03%

0,28%

0,37%
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71 Τεχνίτες ανέγερσης και
αποπεράτωσης κτιρίων
72 Τεχνίτες μετάλλων,
μηχανημάτων και
ασκούντες συναφή
επαγγέλματα
73 Χειροτέχνες και
τυπογράφοι
74 Ηλεκτρολόγοι και
ηλεκτρονικοί
75 Τεχνίτες επεξεργασίας
τροφίμων, επεξεργασίας
ξύλου
81 Χειριστές σταθερών
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων,
μηχανημάτων
82 Συναρμολογητές
(μονταδόροι)
83 Οδηγοί μέσων μεταφορά
και χειριστές κινητού
εξοπλισμού
91 Καθαριστές και βοηθοί
92 Ανειδίκευτοι εργάτες
Γεωργίας, δασοκομίας και
αλιείας
93 Ανειδίκευτοι εργάτες
ορυχείων, κατασκευών,
μεταποίησης
94 Βοηθοί παρασκευής
φαγητών
95 Πλανόδιοι πωλητές,
πρόσωπα που παρέχουν
μικρουπηρεσίες
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101.603

125.715

123.851

121.630

23,73%

21,90%

19,71%

2,60%

3,08%

85.331

97.499

96.053

94.331

14,26%

12,57%

10,55%

2,18%

2,39%

16.823

18.612

18.336

18.007

10,63%

8,99%

7,04%

0,43%

0,46%

70.109

67.755

66.750

65.553

-3,36%

-4,79%

-6,50%

1,79%

1,66%

83.832

93.532

92.145

90.493

11,57%

9,92%

7,95%

2,14%

2,29%

60.386

61.598

60.685

59.597

2,01%

0,49%

-1,31%

1,54%

1,51%

3.148

3.894

3.836

3.767

23,69%

21,85%

19,67%

0,08%

0,10%

197.515

195.670

192.768

189.311

-0,93%

-2,40%

-4,15%

5,05%

4,80%

110.449

131.725

129.771

127.444

19,26%

17,49%

15,39%

2,82%

3,23%

34.586

32.639

32.155

31.579

-5,63%

-7,03%

-8,70%

0,88%

0,80%

67.536

65.769

64.794

63.632

-2,62%

-4,06%

-5,78%

1,73%

1,61%

24.250

18.856

18.577

18.244

-22,24%

-23,40%

-24,77%

0,62%

0,46%

1.068

1.521

1.498

1.472

42,48%

40,36%

37,85%

0,03%

0,04%
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96 Συλλέκτες
απορριμμάτων και άλλοι
ανειδίκευτοι εργάτες
Ο1 Ένοπλες Δυνάμεις
Σύνολο

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΛΑΔΟ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

36.181

34.233

33.726

33.121

-5,38%

-6,79%

-8,46%

0,93%

0,84%

61.055
3.911.030

66.429
4.079.141

65.444
4.018.650

64.270
3.946.587

8,80%
4,30%

7,19%
2,75%

5,27%
0,91%

1,56% 1,63%
100,0% 100,0%

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.
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Διάγραμμα 2.10: Απασχόληση ανά διψήφιο επάγγελμα για τα έτη 2019 και 2024

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Το Διάγραμμα 2.10 αποτυπώνει τα αποτελέσματα του Πίνακα 2.3 και συγκεκριμένα
διακρίνεται η απασχόληση ανά διψήφιο επάγγελμα τόσο για το 2019 όσο και για τα τρία
σενάρια της ανάλυσής μας για το 2024.
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2.4 Ζήτηση εργασίας ανά κλάδο δραστηριότητας την περίοδο 2011-2019
Στην αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα στοιχεία απασχόλησης με βάση τον κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-08) στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να αποτυπωθεί η
κλαδική διάρθρωση των απασχολούμενων δραστηριότητας στους οποίους εντοπίζονται οι
περισσότερες θέσεις εργασίας για το χρονικό διάστημα 2011-2019. Έπειτα, γίνεται αναφορά της
μεθοδολογίας της πρόβλεψης αλλά και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης για το διάστημα 20192024 βάσει των τριών σεναρίων μας.
Η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων 2008 (ISCO-08) παρέχει ένα
σύστημα ταξινόμησης και συγκέντρωσης επαγγελματικών πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω
στατιστικών απογραφών και ερευνών, καθώς και από διοικητικά αρχεία. Το ISCO-08 είναι μια
ιεραρχική δομημένη ταξινόμηση τεσσάρων επιπέδων που επιτρέπει σε όλες τις θέσεις εργασίας
να ταξινομηθούν σε επιμέρους ομάδες, όπου αυτό με την σειρά του, επιτρέπει την παραγωγή
σχετικά λεπτομερών διεθνώς συγκρίσιμων δεδομένων, καθώς και συνοπτικών πληροφοριών. Οι
ορισμοί καθενός από τα τέσσερα επίπεδα δεξιοτήτων ISCO-08 παρουσιάζονται παρακάτω.
Αυτοί οι ορισμοί χρησιμεύουν στην αποσαφήνιση και στην αντιμετώπιση περιπτώσεων όπου οι
τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις μπορεί να μην είναι η καταλληλότερη μέθοδος μέτρησης του
επιπέδου δεξιοτήτων ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος (ILO, 2012, σελ 12).
Πιο αναλυτικά, το Επίπεδο Δεξιοτήτων 1 περιλαμβάνει επαγγέλματα απλών και συνήθων
φυσικών ή χειρονακτικών εργασιών. Για την ικανοποιητική απόδοση σε ορισμένα επαγγέλματα
στο Επίπεδο Δεξιότητας 1, μπορεί να απαιτείται ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
το πρώτο στάδιο της βασικής εκπαίδευσης (επίπεδο 1 του ISCED-97) (ILO, 2012, σελ 12).
Για σχεδόν όλα τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 2 είναι απαραίτητη η ικανότητα
ανάγνωσης πληροφοριών. Πολλά επαγγέλματα σε αυτό το επίπεδο δεξιοτήτων απαιτούν σχετικά
προηγμένες δεξιότητες. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ικανοποιητική
απόδοση στα επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 2 αποκτώνται γενικά με την ολοκλήρωση
του πρώτου σταδίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 2). Ορισμένα
επαγγέλματα απαιτούν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(ISCED-97 Επίπεδο 3). Ορισμένα επαγγέλματα απαιτούν ολοκλήρωση της ειδικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 4) (ILO, 2012, σελ 12).
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Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 3 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση
πολύπλοκων τεχνικών και πρακτικών εργασιών που απαιτούν ένα εκτεταμένο σύνολο
πραγματικών, τεχνικών και διαδικαστικών γνώσεων σε έναν εξειδικευμένο τομέα (ILO, 2012,
σελ 13). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την ικανοποιητική απόδοση στα
επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 3 λαμβάνονται συνήθως ως αποτέλεσμα σπουδών σε
ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για περίοδο 1-3 ετών μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ISCED-97 Επίπεδο 5β) (ILO, 2012, σελ 13).
Τα επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 4 συνήθως περιλαμβάνουν την εκτέλεση
εργασιών που απαιτούν σύνθετη επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και δημιουργικότητα
σε έναν εξειδικευμένο τομέα. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την
ικανοποιητική απόδοση σε επαγγέλματα στο Επίπεδο Δεξιότητας 4 αποκτώνται συνήθως ως
αποτέλεσμα σπουδών σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα για περίοδο 3-6 ετών που οδηγεί στην
απονομή πρώτου πτυχίου ή υψηλότερου τίτλου σπουδών (ISCED -97 Επίπεδο 5α ή υψηλότερο)
(ILO, 2012, σελ 13).
Συσχετίζοντας τα παραπάνω επίπεδα δεξιότητας με τα επίπεδα εκπαίδευσης της
συγκεκριμένης μελέτης, διαπιστώνεται ότι το Επίπεδο δεξιότητας 1 αντιστοιχεί σε όσους Έχουν
απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης, το επίπεδο δεξιότητας 2 αντιστοιχεί σε όσους Έχουν
τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης ή Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή Έχουν
μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση. Έπειτα, το Επίπεδο Δεξιότητας 3 αντιστοιχεί σε
όσους Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τέλος το Επίπεδο Δεξιότητας 4 αντιστοιχεί
σε όσους Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.

2.4.1 Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης

Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης, των πολιτικών εσωτερικής υποτίμησης, η σημαντική
μείωση της εγχώριας ζήτησης και η απουσία επενδύσεων επέφερε μείωση στην απασχόληση
κατά το διάστημα 2011-2019. Οι απώλειες αυτές κατανεμήθηκαν άνισα στις διάφορες
κατηγορίες των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας αναδεικνύοντας τις διαφορετικές
επιδράσεις της κρίσης πάνω στα επαγγέλματα.
Το Διάγραμμα 2.11 παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανά κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας για το χρονικό διάστημα 2011 έως 2019. Συγκρίνοντας τη χρονιά
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του 2011 και του 2019, παρατηρούμε ότι οι κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων που
παρουσίασαν μείωση είναι Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία κατά 9,4%, Μεταποίηση κατά7,96%,
Κατασκευή κατά 39,34%, Χοντρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών κατά 8,02%, Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 25.97%,
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας κατά 20,81%, Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα κατά 3,77%,
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών κατά 3,23% και Δραστηριότητες νοικοκυριών ως
εργοδοτών κατά 65,66%. Παρατηρούμε ότι την μεγαλύτερη πτώση υπέστη ο κλάδος
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών και ο κλάδος Κατασκευή ενώ η μικρότερη μείωση
παρατηρείται στο κλάδο Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Στον αντίποδα οι κλάδοι με
τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης το 2019 σε σχέση με το 2011 εμφανίζονται στις
Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων με διπλασιασμό της απασχόλησης, στην
Ενημέρωση και Επικοινωνία με αύξηση κατά 35,32% και τρίτο σε σειρά στις Δραστηριότητες
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με ποσοστό 29,15%. Το μικρότερο
ποσοστό

αύξησης

παρατηρείται

στις

Επαγγελματικές,

επιστημονικές

και

τεχνικές

δραστηριότητες.
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Διάγραμμα 2.11: Εξέλιξη της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (20112019)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Σε επίπεδο κλάδων, το 2019 το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων στη χώρα
απασχολούνται στο Χοντρικό και λιανικό εμπόριο, στο πρωτογενή τομέα (Γεωργία, Αλιεία,
Δασοκομία), στις Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
και στην Μεταποίηση. Τις τελευταίες θέσεις, με μικρότερο αριθμό απασχολούμενων
παρουσιάζουν οι

κλάδοι

Δραστηριότητες

ετερόδικων οργανισμών

και

φορέων

και

Δραστηριότητες ακίνητης περιουσίας. Το Διάγραμμα 2.12 παρουσιάζει την απασχόληση των
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας το 2019.
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Διάγραμμα 2.12: Συνολική απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 2019

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

2.4.2 Μεθοδολογία

Για την εκτίμηση της ζήτησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν οι
εκτιμήσεις

του

αρχικού

υποδείγματος

σχετικά

με

την

πρόβλεψη

ανά

μονοψήφια

κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων για τα έτη 2020 - 2024. Στη συνέχεια, με βάση τον πίνακα
αντιστοίχισης όπως αυτός παρουσιάζεται στην ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ (STAKOD08), ελήφθησαν οι
προβολές των προβλέψεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

58

ΕΙΕΑΔ

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΛΑΔΟ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

2.4.3 Ανάλυση προβλέψεων

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για την απασχόληση ανά κλάδο για το 2019
και για τα τρία σενάρια του 2024 σύμφωνα με την πρόβλεψη. Παρατηρώντας το Πίνακα 2.4
διαπιστώνουμε ότι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αύξηση το 2024
συγκριτικά με το 2019, σύμφωνα με το «SH Scenario», αποτελούν τη Γεωργία, Δασοκομία,
Αλιεία, Ορυχεία και Λατομεία, Μεταποίηση, Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,
και ατμού, παροχή νερού και κλιματισμός, Κατασκευή, Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή
μηχανοκίνητων
δραστηριότητες,

οχημάτων
Διαχείριση

και

μοτοσυκλετών,

ακίνητης

Χρηματοπιστωτικές

περιουσίας,

εκμίσθωση

και

και

ασφαλιστικές
επιχειρηματικές

δραστηριότητες, Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, Δημόσια
Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, Εκπαίδευση, Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών, Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών.
Από τους αναφερόμενους κλάδους, οι οποίοι αναμένεται να αυξηθούν, άξιο αναφοράς
αποτελεί ο κλάδος Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία όπου σύμφωνα με την πρόβλεψη
παρατηρούμε ότι κατέχει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης σε σχέση με τους υπόλοιπους
κλάδους. Πιο αναλυτικά, ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει αύξηση κατά 67.710
απασχολούμενους το 2024 σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με το «SH Scenario». Γενικότερα,
παρατηρούμε ότι τα άτομα απασχόλησης κυμαίνονται από 504.393 και 521.334 βάσει των
σεναρίων πρόβλεψης SH και DH Scenario, αντίστοιχα. Ακολούθως, ο κλάδος Χοντρικό και
λιανικό εμπόριο, Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετιστών αυξάνεται κατά
39.550 το 2024 σε σχέση με το 2019 στο «SH Scenario». Έπειτα, ο κλάδος Κατασκευές
αυξάνεται από 147.620 το 2019 σε 181.672 το 2024 στο «SH Scenario». Τη μικρότερη αύξηση
παρατηρούμε στο κλάδο Ορυχεία και Λατομεία, όπου κυμαίνεται από 12.191 σε 12.600 το 2024
σε σχέση με 12.489 το 2019.
Στον αντίποδα οι κλάδοι με την σημαντικότερη μείωση απασχόλησης αποτελούν οι
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, Ενημέρωση και
Επικοινωνία, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων, Μεταφορά και
αποθήκευση, Διοικητικές και υποστηρικτές δραστηριότητες, Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
και κοινωνικής μέριμνας, Τέχνες-Διασκέδαση-Ψυχαγωγία και Δραστηριότητες ετερόδικων
οργανισμών και φορέων. Σύμφωνα με το «SH Scenario», ο κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό
μείωσης των απασχολούμενων αποτελεί οι Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
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και υπηρεσιών εστίασης, με συρρίκνωση απασχολούμενων κατά 33.347 συγκριτικά με το 2019.
Συγκεκριμένα, το 2019 οι απασχολούμενοι στον εν λόγω κλάδο ανέρχονταν σε 381.856 και
σύμφωνα με την πρόβλεψη αναμένεται να μειωθούν σε 348.509 στο «SH Scenario», 343.341
στο Μετριοπαθές σενάριο και 337.184 στο «DH Scenario». Ο κλάδος Ενημέρωση και
Επικοινωνία παρουσιάζει το επόμενο μεγαλύτερο αριθμό μείωσης των απασχολούμενων και
συγκριμένα λαμβάνει τιμή 89.723 στο «SH Scenario» έναντι των 102.162 το 2019. Τα
αποτελέσματα του πίνακα αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 2.13 σύμφωνα με το Moderate
σενάριο.

Διάγραμμα 2.13: Διάρθρωση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας για το 2019 και 2024
Δραστηριότητες εξωδαφικών οργανισμών και…

Moderate
2019

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών
Άλλες δραστητιότητες παροχής υπηρεσιών
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και…
Εκπαίδευση
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, υποχρεωτική…
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

Επαγγελματτικές, επιστημονικές και τεχνικές…
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και …
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές…
Ενημέρωση και Επικοινωνία
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής…
Μεταφορά και Αποθήκευση
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο·…
Κατασκευή
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και …

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,…
Μεταποίηση
Ορχεία και Λατομεία
Γεωργία, Δασοκομεία, Αλιεία
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Πίνακας 2.4: Συνολική απασχόληση ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (2019-2024)
Απασχόληση
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

2019

2024
SH Scenario

Moderate

DH Scenario

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία

453.624

521.334

513.603

504.393

Ορυχεία και Λατομεία

12.489

12.600

12.413

12.191

Μεταποίηση

377.064

385.797

380.076

373.261

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και ατμού,· παροχή νερού και
κλιματισμός

29.600

30.571

30.117

29.577

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων

33.114

28.342

27.922

27.421

Κατασκευή

147.620

181.672

178.978

175.768

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
μοτοσυκλετών

691.888

731.438

720.591

707.670

Μεταφορά και Αποθήκευση

206.849

202.702

199.696

196.115

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης

381.856

348.509

343.341

337.184

Ενημέρωση και Επικοινωνία

102.162

89.723

88.393

86.808

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

84.205

105.874

104.304

102.434

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες

5.036

5.291

5.212

5.119

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

218.165

227.389

224.017

220.000

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες

90.936

89.203

87.881

86.305
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Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

341.493

360.479

355.133

348.765

Εκπαίδευση

320.912

323.945

319.141

313.418

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας

248.395

247.204

243.538

239.171

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

53.716

52.291

51.516

50.592

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

82.604

83.144

81.911

80.442

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών

24.971

49.250

48.520

47.650

Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων

4.329

2.382

2.347

2.305

Σύνολο

3.911.030

4.079.141

4.018.650

3.946.587

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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2.5 Ζήτηση εργασίας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο την περίοδο 2011-2019

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποενότητας αποτυπώνεται η εξέλιξη της απασχόλησης ανά
εκπαιδευτικό επίπεδο τη χρονική περίοδο 2011-2019. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα κυριότερα
ευρήματα της μελέτης σχετικά με την διαμόρφωση της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
έως το 2024 βάσει των τριών σεναρίων της παρούσας ανάλυσης. Τα στοιχεία προέρχονται από
την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) και καλύπτουν κυρίως τη χρονική περίοδο 2011-2019.

2.5.1 Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης
Το Διάγραμμα 2.14 παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό
επίπεδο για το χρονικό διάστημα 2011 έως 2019. Ο μεγαλύτερος αριθμός απασχόλησης
παρατηρείται στα άτομα που έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή
διακρίνεται πτωτική πορεία έως το 2013 με την εικόνα να αλλάζει από το 2014 όπου αυξάνεται
έως το 2019, αγγίζοντας κατά μέσο όρο από το 2011 έως το 2019, 1,2 εκατ. απασχολούμενους.
Σε αρκετά υψηλά επίπεδα βρίσκονται όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως
παρατηρείται στο Διάγραμμα 2.15, το εν λόγω επίπεδο εκπαίδευσης αγγίζει το 1,0 εκατ.
απασχολούμενων κατά μέσο όρο από το 2011 έως το 2019. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των
απασχολούμενων παρουσιάζει πτωτική πορεία διαχρονικά αγγίζοντας το 2019 τους 879.778 σε
σχέση με 1,1 εκατ. το 2011.
Διαχρονική πτώση παρουσιάζουν και τα άτομα που δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο, με
την μεγαλύτερη να επιτυγχάνεται το 2012 σε 6.617 άτομα. Ωστόσο παρατηρούμε ελάχιστη
άνοδο το 2019, ποσοστού 15,61%. Μείωση σημειώνεται και στα άτομα που δεν κατέχουν την
στοιχειώδη εκπαίδευση έως το 2013 όπου υφίσταται αύξηση 17,33%. Έπειτα ακολουθεί μείωση
των ατόμων έως και το 2016 ώσπου το 2017 αυξάνεται κατά 14,71%. Το 2018 ο αριθμός των
απασχολούμενων μειώνεται, παρ’ όλα αυτά το 2019 λαμβάνει μικρή αύξηση ποσοστού 2,53%.
Ο μέσος όρος των δύο εν λόγω επαγγελματικών δεξιοτήτων παρουσιάζει τον μικρότερο αριθμό
απασχολούμενων, όπου διακρίνεται στο Διάγραμμα 2.15. Μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται στα
άτομα που έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης όπου ο αριθμός μειώνεται διαχρονικά
αγγίζοντας τους 374.689, διπλάσια μείωση σε σχέση με το 2011. Παρ΄ όλα αυτά, η κατηγορία
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αυτή βρίσκεται στην τρίτη θέση του μέσου όρου των απασχολούμενων για το διάστημα 20112019.
Σχετικά με τα άτομα που έχουν τελειώσει την Γ’ τάξη μέσης εκπαίδευσης, παρουσιάζουν
πτώση τα δύο πρώτα χρόνια της ανάλυσης (2011 και 2012), όπου ο αριθμός των ατόμων
αυξάνεται έως το 2015. Ακόμη δύο πτώσεις παρατηρούνται το 2016 και το 2018, με το 2019 να
αυξάνεται αγγίζοντας τον αριθμό των 339.168. Τα άτομα με μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική
κατάρτιση εμφανίζουν μείωση τις χρονιές 2012 και 2013, έπειτα τα αποτελέσματα δείχνουν
βελτίωση έως το 2019. Τέλος, η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στα άτομα με ανώτερη
εκπαίδευση (μεταπτυχιακό τίτλο). Το 2019 έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με τη χρονιά
του 2011, γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξημένη ζήτηση και τον προσανατολισμό των νέων
στην ανώτατη εκπαίδευση και την έμφαση του κράτους στην ίδρυση νέων σχολών και
ιδρυμάτων τη χρονική περίοδο από το 2017 έως το 2019. Παρ΄ όλα αυτά, οι απασχολούμενοι με
μεταπτυχιακό τίτλο βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις το διάστημα 2011-2019, με τον μέσο
όρο να λαμβάνει τιμή 177 χιλ. απασχολούμενους.

Διάγραμμα 2.14: Εξέλιξη απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (2011-2019)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Διάγραμμα 2.15: Μέσος όρος απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο (2011-2019)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

2.5.2 Ανάλυση προβλέψεων

Στην παρούσα ενότητα, η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του εκπαιδευτικού επιπέδου και των
δεξιοτήτων μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στα αποτελέσματα και στις προβλέψεις ζήτησης για
δεξιότητες. Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει οχτώ επίπεδα εκπαίδευσης για κάθε μονοψήφιο
επάγγελμα:
1. Δεν πήγαν καθόλου σχολείο
2. Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση
3. Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
4. Έχουν τελειώσει την Γ’ τάξη μέση εκπαίδευσης
5. Έχουν απολυτήριο μέση εκπαίδευσης
6. Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση
7. Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
8. Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο
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Χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις που προκύπτουν υπολογίζονται τα μερίδια για κάθε
επίπεδο εκπαίδευσης για κάθε ένα μονοψήφιο επάγγελμα και στη συνέχεια, η ζήτηση
υπολογίζεται εφαρμόζοντας τις προβλέψεις για την απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας.
Παρατηρώντας στον Πίνακα 2.5, διαπιστώνουμε βάσει της πρόβλεψής μας, ότι θα
αυξηθεί η ζήτηση σε όσους δεν πήγαν καθόλου σχολείο στα επαγγέλματα Ανώτερα Διευθυντικά
και Διοικητικά στελέχη, στους Επαγγελματίες, στους Απασχολούμενους στην Παροχή
Υπηρεσιών και Πωλητές, στους Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους στους
Ειδικευμένους Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, στους Ανειδίκευτους Εργάτες,
Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες. Μείωση της ζήτησης απασχόλησης, για όσους δεν πήγαν
καθόλου σχολείο, εμφανίζεται στο επάγγελμα Υπάλληλοι γραφείου, όπου προβλέπεται μείωση
από 113 το 2019 σε 64 απασχολούμενους στο «SH Scenario», 63 στο Μετριοπαθές σενάριο και
62 στο «DH Scenario». Επίσης, μειωμένη απασχόληση προβλέπεται και στους Χειριστές
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές, όπου η
ζήτηση κυμαίνονται από 134 σε 129 απασχολούμενους, σε σχέση με 270 το 2019. Γενικότερα,
όπως είναι προφανές, το συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσιάζει τα μικρότερα σε
αριθμό άτομα απασχόλησης, και τα επαγγέλματα με το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων του
συγκεκριμένου επιπέδου εκπαίδευσης αποτελούν οι Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών,
και οι Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες.
Ακόμη μια κατηγορία με ελάχιστο αριθμό ατόμων στην απασχόληση αλλά αυξημένη
ζήτηση, βάσει της πρόβλεψης, αποτελούν τα άτομα που δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, τα επαγγέλματα με βελτιωμένη προβλεπόμενη ζήτηση αποτελούν τα
Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη, οι Επαγγελματίες, οι Υπάλληλοι γραφείου, οι
Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές, οι Ειδικευμένοι Γεωργοί,
Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς , οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και Ασκούντες συναφή
επαγγέλματα, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες, οι Χειριστές
βιομηχανικών

εγκαταστάσεων,

μηχανημάτων

και

εξοπλισμού

και

συναρμολογητές.

Συμπερασματικά, σε όλα τα επαγγέλματα και στα άτομα που δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη
εκπαίδευση προβλέπεται αύξηση της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή το επάγγελμα με τους
λιγότερους απασχολούμενους είναι οι Επαγγελματίες, που προβλέπονται να ανέρχονται στους 7
απασχολούμενους, και το επάγγελμα με τους περισσότερους απασχολούμενους είναι οι
Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς .
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Σχετικά με την ζήτηση των ατόμων που έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
προβλέπεται να αυξάνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό για όλα επαγγέλματα της ανάλυσής μας. Τα
επαγγέλματα με την μεγαλύτερη ζήτηση αποτελούν οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
Δασοκόμοι οι οποίοι κυμαίνονται το 2024 μεταξύ 213.391 και 220.558, οι Ανειδίκευτοι
Εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες με αριθμό απασχόλησης 78.768 στο «SH
Scenario» και 76.207 στο «DH Scenario»και οι Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και
πωλητές όπου κυμαίνονται μεταξύ 81.169 και 83.895. Οι Απασχολούμενοι στην Παροχή
Υπηρεσιών και Πωλητές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση απασχόλησης συγκριτικά με το
2019 σε σχέση με τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρείται στο επάγγελμα
Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη, όπου το 2024 η ζήτηση κυμαίνεται από 5.573 σε
5.760 έναντι των 307 ατόμων απασχόλησης τη χρονιά του 2019. Διπλάσια αύξηση έχουν οι
επαγγελματίες με απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης και συγκεκριμένα το 2019 ο αριθμός
των απασχολούμενων ήταν 570, και η πρόβλεψη για το 2024 αυξάνεται σε 1.169 στο «SH
Scenario». Η απασχόληση των Υπαλλήλων γραφείου που έχουν απολυτήριο στοιχειώδους
εκπαίδευσης προβλέπεται ότι θα μειωθεί από 8.811 το 2019, σε 8.786 στο «SH Scenario» και
8.501 στο «DH Scenario» το 2024.
Θετική πρόγνωση παρατηρείται και για τα άτομα που έχουν τελειώσει την Γ’ τάξη μέσης
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, βάσει του «SH Scenario», τα επαγγέλματα που παρουσίασαν το
μεγαλύτερο αριθμό απασχόλησης τη χρονιά πρόβλεψης αποτελούν, οι Απασχολούμενοι στην
Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές, και οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα. Έπειτα ακολουθούν οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς
, οι Ανειδίκευτοι Εργάτες Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες, τα Ανώτερα Διευθυντικά και
Διοικητικά στελέχη και οι Υπάλληλοι γραφείου. Χαμηλά ποσοστά αύξησης προβλέπονται στα
Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν, στους Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
και στους Επαγγελματίες. Τέλος, αρνητική τάση έχουν οι Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, όπου η απασχόληση κυμαίνεται σε 48.560 το 2024 έναντι 48.610 το 2019. Το
εν λόγω επίπεδο εκπαίδευσης διαθέτουν με μεγάλο αριθμό τα άτομα που ανήκουν στην
κατηγορία επαγγελμάτων Ειδικευμένοι Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα., ενώ
μικρότερο αριθμό εμφανίζουν οι Επαγγελματίες.
Εστιάζοντας στα άτομα που έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης παρατηρούμε
αυξήσεις στα περισσότερα επαγγέλματα της ανάλυσής μας. Συγκεκριμένα, οι Υπάλληλοι
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γραφείου αποτελούνται από τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων στο συγκεκριμένο
επίπεδο εκπαίδευσης και παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό αύξησης. Έπειτα, τα
επαγγέλματα Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη, οι Ειδικευμένοι Γεωργοί,
Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς

και οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και Ασκούντες συναφή

επαγγέλματα προβλέπεται ότι θα αυξηθεί η απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο επίπεδο
εκπαίδευσης. Από την άλλη, μειωμένη απασχόληση προβλέπεται για τα επαγγέλματα
Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές, στους Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές και στους Ανειδίκευτους
Εργάτες, Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες.
Αξιοσημείωτο

αναφοράς

αποτελούν

οι

απασχολούμενοι

που

κατέχουν

μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση όπου προβλέπονται ελάχιστες αυξήσεις αλλά και
μειώσεις στα περισσότερα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, αναμένεται αύξηση απασχόλησης στα
επαγγέλματα Υπάλληλοι γραφείου, Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, Ανώτερα
Διευθυντικά

και

Διοικητικά

στελέχη,

Χειριστές

βιομηχανικών

εγκαταστάσεων

και

Επαγγελματίες. Από την άλλη, τα επαγγέλματα που αναμένεται μείωση της απασχόλησης στο
συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν οι Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και
Πωλητές, με την μεγαλύτερη απώλεια, οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και
αλιείς , οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και Ασκούντες συναφή επαγγέλματα, οι Ανειδίκευτοι Εργάτες,
Χειρωνάκτες και Μικροεπαγγελματίες και τέλος σε λιγότερο βαθμό μειώνονται τα Πρόσωπα μη
δυνάμενα να καταταγούν.
Παρατηρώντας τους απασχολούμενους που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
διακρίνουμε υψηλά ποσοστά αύξησης στους Επαγγελματίες, βάσει του «SH Scenario» σε
σύγκριση με το 2019, στους Τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα και στα Ανώτερα
Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη. Μικρότερη αύξηση αναμένεται στους Ανειδίκευτους
Εργάτες,

Χειρωνάκτες

και

Μικροεπαγγελματίες,

στους

Ειδικευμένους

Γεωργούς,

Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς και στους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Τέλος, το υψηλότερο ποσοστό μείωσης παρατηρείται στους Υπαλλήλους γραφείου, όπου
αγγίζουν τους 124.083 απασχολούμενους το 2024 βάσει του «SH Scenario», έναντι των 146.862
το 2019. Έπειτα, αναμένεται συρρίκνωση στα επαγγέλματα, Απασχολούμενοι στην Παροχή
Υπηρεσιών και Πωλητές και στους Ειδικευμένους Τεχνίτες και Ασκούντες συναφή
επαγγέλματα.
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Τελευταία κατηγορία δεξιοτήτων αποτελούν τα άτομα που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Άξιο αναφοράς είναι ότι σε όλα τα επαγγέλματα προβλέπεται μείωση απασχόλησης για το
συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης. Μεγαλύτερη απώλεια αναμένεται στους Επαγγελματίες και
μικρότερη στους Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και
στους συναρμολογητές.

Πίνακας 2.5: Συνολική απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης (2019-2024)

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Απασχόληση
2024

2019
SH Scenario

Moderate

DH-Scenario

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

5.587

10.301

10.148

9.966

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

7.311

9.850

9.704

9.530

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

376.128

517.054

509.386

500.252

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

341.499

393.341

387.508

380.560

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

1.353.944

1.383.571

1.363.053

1.338.611

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική
κατάρτιση

390.593

376.553

370.969

364.316

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

1.069.572

1.194.423

1.176.710

1.155.609

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

366.396

194.049

191.171

187.743

Σύνολο

3.911.030

4.079.141

4.018.650

3.946.587

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Πίνακας 2.6 Συνολική απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης και ανά μονοψήφιο επάγγελμα (2019-2024)
Απασχόληση
Επάγγελμα (1-ψήφιο)

Επίπεδο Εκπαίδευσης

2024

2019
SH Scenario

Ανώτερα διευθυντικά και
διοικητικά στελέχη

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

0

63

62

61

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

0

120

118

116

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

307

5.760

5.674

5.573

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

8.163

11.265

11.098

10.899

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

40.997

52.162

51.388

50.467

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

9.399

12.264

12.083

11.866

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

31.134

40.544

39.943

39.226

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

22.785

15.381

15.152

14.881

112.785

112.785

137.559

135.519

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

0

88

87

86

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

0

7

7

6

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

570

1.169

1.152

1.131

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

709

1.635

1.610

1.582

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

16.299

17.421

17.163

16.855

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

30.025

30.422

29.971

29.434

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

457.049

583.202

574.553

564.250

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

248.024

137.305

135.269

132.843

Σύνολο

Επαγγελματίες

Moderate DH-Scenario
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752.675

752.675

771.250

759.813

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

1.440

2.660

2.620

2.573

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

2.227

3.752

3.697

3.630

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

57.108

63.230

62.293

61.176

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

64.563

68.329

67.315

66.108

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

161.866

172.146

169.593

166.552

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

24.875

13.328

13.131

12.895

312.079

312.079

323.445

318.649

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

113

64

63

62

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

328

121

119

117

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

8.811

8.786

8.656

8.501

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

12.766

15.371

15.143

14.872

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

190.144

205.911

202.858

199.220

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

55.557

59.997

59.108

58.048

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

146.862

124.083

122.243

120.051

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

34.855

15.623

15.392

15.116

449.437

449.437

429.957

423.581

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

1.789

3.483

3.431

3.370

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

1.409

2.414

2.379

2.336

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

61.187

83.895

82.651

81.169

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

72.556

91.018

89.668

88.060

Σύνολο

Τεχνικοί και ασκούντες συναφή
επαγγέλματα

Σύνολο

Υπάλληλοι γραφείου

Σύνολο

Απασχολούμενοι στην παροχή
υπηρεσιών και πωλητές
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Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

454.331

447.065

440.435

432.537

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

135.697

116.403

114.677

112.621

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

171.762

163.505

161.080

158.191

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

20.964

8.031

7.911

7.770

919.695

919.695

915.814

902.233

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

1.371

3.141

3.095

3.039

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

2.136

4.156

4.094

4.021

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

158.936

220.558

217.288

213.391

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

83.599

88.717

87.401

85.834

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

127.628

137.084

135.051

132.629

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

17.063

14.216

14.005

13.754

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

15.827

16.828

16.579

16.281

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

3.927

969

955

938

410.486

410.486

485.669

478.467

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

207

668

658

646

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

984

1.149

1.132

1.112

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

48.487

74.364

73.261

71.948

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

51.875

66.199

65.218

64.048

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

181.948

191.259

188.422

185.044

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

40.282

39.049

38.470

37.780

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

29.270

29.227

28.794

28.277

Σύνολο

Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς

Σύνολο

Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες
συναφή επαγγέλματα
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4.647

1.198

1.180

1.159

357.699

357.699

403.113

397.136

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

270

134

132

129

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

205

306

301

296

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

28.710

40.972

40.364

39.640

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

48.610

48.560

47.840

46.982

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

146.602

134.539

132.544

130.167

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

20.324

20.917

20.607

20.237

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

14.786

15.171

14.946

14.678

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

1.543

563

555

545

261.049

261.049

261.162

257.289

Δεν πήγαν καθόλου σε σχολείο

1.836

2.659

2.620

2.573

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη εκπαίδευση

2.249

1.577

1.554

1.526

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης

67.682

78.767

77.599

76.207

Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

60.890

65.685

64.710

63.550

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

111.352

106.245

104.669

102.792

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

14.240

12.017

11.838

11.626

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

13.089

17.139

16.884

16.582

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

2.732

656

646

635

274.070

274.070

284.743

280.521

0

123

121

119

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο
Σύνολο

Χειριστές βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και
εξοπλισμού και συναρμολογητές
(μονταδόροι)

Σύνολο

Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες
και μικροεπαγγελματίες

Σύνολο
Πρόσωπα μη δυνάμενα να

Έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης
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Έχουν τελειώσει την Γ΄ τάξη μέσης εκπαίδευσης

104

1.139

1.122

1.102

Έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης

27.534

28.655

28.231

27.724

Έχουν μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση

3.444

2.938

2.895

2.843

Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

27.928

32.579

32.096

31.520

Έχουν μεταπτυχιακό τίτλο

2.045

994

980

962

61.055

61.055

66.429

65.444

Σύνολο
Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.
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Διάγραμμα 2.16: Απασχόληση ανά επίπεδο δεξιοτήτων για το 2019 και 2024

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Συμπερασματικά, βάσει του Πίνακα 2.6 και σύμφωνα με το «SH Scenario», η πρόβλεψη
είναι θετική για τα άτομα που κατέχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης αλλά και για
όσους έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως προκύπτει από την ανάλυσή μας, υπάρχει
σαφής μείωση ζήτησης για τα άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και μεταδευτεροβάθμια
επαγγελματική κατάρτιση. Ακόμη, θετική προβλέπεται η ζήτηση για άτομα που έχουν τελειώσει
την Γ’ τάξη μέσης εκπαίδευσης και για όσους κατέχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.
Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα για δεξιότητες συνάδουν με την πρόβλεψη της
απασχόλησης ανά επάγγελμα. Εμφανίζεται διάχυτη η τάση για θέσεις εργασίας μετρίου
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επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ η ζήτηση για άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές συρρικνώνεται. Το
γεγονός αυτό σχετίζεται με την αύξηση ζήτησης για τα επαγγέλματα «Ειδικευμένοι Γεωργοί,
κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς » και «Ειδικευμένοι τεχνίτες και συναφή επαγγέλματα». Στο
Διάγραμμα 2.16 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα του Πίνακα 2.6.

2.6 Εκτιμήσεις ζήτησης αντικατάστασης (Replacement Demand)
Σημαντικό κομμάτι της ανάλυσης αποτελεί η ζήτηση που προκύπτει από συνταξιοδοτήσεις,
καθαρή μετανάστευση, μετακίνηση σε άλλα επαγγέλματα και θνησιμότητα. Αυτό στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ως ζήτηση αντικατάστασης. Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση
αντικατάστασης μπορεί να θεωρηθεί ως άνοιγμα θέσεων εργασίας επειδή οι άνθρωποι
εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό ή το επάγγελμά τους. Οι περισσότερες εργασίες σχετικά με
τη ζήτηση αντικατάστασης τείνουν να εστιάζονται σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί
«μόνιμη ή ημι-μόνιμη» απομάκρυνση από το απασχολούμενο εργατικό δυναμικό (Kriechel &
Sauermann, 2009). Οι κύριοι λόγοι είναι: η συνταξιοδότηση, η μετανάστευση και ειδικά για τις
γυναίκες, η δημιουργία οικογένειας και η φροντίδα των παιδιών. Ταυτόχρονα με τις
απομακρύνσεις από το εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβάνονται και μετακινήσεις εργαζομένων
από το ένα επάγγελμα στο άλλο (Kriechel & Sauermann, 2009)
Η εκτίμηση της ζήτησης αντικατάστασης γίνεται, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία
Cohort-Component, όπου συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την ηλικιακή δομή ανά φύλο.
Αυτό μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τις ροές κατά ομάδα και έτσι να προσδιορίσουμε τις εκροές.
Οι διαφορές στην ηλικιακή δομή των επαγγελμάτων σε μια χώρα επηρεάζουν τις εκροές. Η
συνταξιοδότηση σχετίζεται θετικά με τη μέση ηλικία του εργατικού δυναμικού, ενώ οι νεότεροι
είναι πιο επιρρεπείς σε αλλαγή επαγγέλματος.
Από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS), είναι δυνατόν να αναλυθεί η δημογραφική
σύνθεση κάθε επαγγέλματος. Αυτό καθιστά δυνατή την εκτίμηση συγκεκριμένων ποσοστών
συνταξιοδότησης για κάθε επαγγελματική τάξη. Τα δεδομένα της ΕΕΔ μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των ποσοστών εκροής. Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
(LFS), παρέχει ένα αρκετά μεγάλο δείγμα ώστε να ληφθούν εκτιμήσεις των βασικών στοιχείων
σε εθνικό επίπεδο. Τα βασικά στοιχεία είναι:


Πληροφορίες για την ηλικία και το φύλο της επαγγελματικής απασχόλησης ·
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Πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά εκροών λόγω συνταξιοδότησης, πρόωρης
συνταξιοδότησης, δια-επαγγελματικής κινητικότητας, μετανάστευσης κι άλλοι λόγοι για
την αποχώρηση από το εργατικό δυναμικό.
Σχετικά με την ηλικιακή δομή, απαιτούνται δεδομένα καθώς πολλές από τις ροές, ιδίως

συνταξιοδότηση, θνησιμότητα και επαγγελματική κινητικότητα, είναι συγκεκριμένες για την
ηλικία (Kriechel & Sauermann, 2009). Οι ηλικιακές δομές ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το
επάγγελμα. Για ορισμένες ομάδες, όπως εταιρικοί διευθυντές και διαχειριστές, η εμπειρία είναι
βασική προϋπόθεση και αυτό σχετίζεται με την ηλικία. Η αναλογία στην κατηγορία 45-59 ετών
είναι επομένως σχετικά υψηλή. Αντίθετα, σε πολλά άλλα επαγγέλματα οι ηλικιακές δομές
παρουσιάζουν ζήτηση σε νεότερες ηλικιακές ομάδες. Στα επαγγέλματα πωλήσεων, για
παράδειγμα, η ηλικιακή δομή έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.
Οι διαφορές στην ηλικιακή διάρθρωση στα επαγγέλματα επηρεάζουν την πιθανή ζήτηση
αντικατάστασης λόγω επαγγελματικής κινητικότητας και συνταξιοδότησης που σχετίζονται με
την ηλικία. Ακόμη και η δια-επαγγελματική κινητικότητα επηρεάζεται διαφορετικά από τα
επαγγέλματα.
Τα ποσοστά συνταξιοδότησης ποικίλλουν ανάλογα με το φύλο και την ηλικία και
ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι
αριθμοί δειγμάτων είναι συχνά πολύ μικροί για να επιτρέψουν ουσιαστικές εκτιμήσεις, πρέπει να
υιοθετηθούν μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Οι εκτιμήσεις μπορούν να
βασίζονται σε δεδομένα από την ΕΕΔ, τα οποία δείχνουν το ποσοστό των απασχολούμενων πριν
από ένα χρόνο που έχουν αποσυρθεί από την απασχόληση, είτε προσωρινά είτε μόνιμα. Για τους
άνδρες, οι κύριες εκροές σχετίζονται με την απόσυρση καθεαυτή. Για τις γυναίκες ειδικότερα,
υπάρχει σημαντική, αρκετά συχνά και προσωρινή εκροή για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες που
σχετίζονται με τη δημιουργία οικογένειας.
Μια άλλη πιθανή εκροή οφείλεται στη θνησιμότητα. Ενώ οι απώλειες λόγω θανάτου δεν
είναι μεγάλες για μεμονωμένες ηλικιακές ομάδες έως την ηλικία των 65 ετών, μπορούν να
συσσωρευτούν για να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο, το τρέχον μοντέλο που εφαρμόζεται δεν περιλαμβάνει ρητά διαφορετικούς κινδύνους
θνησιμότητας (κυρίως επειδή δεν αναμένονται σημαντικές ή ριζικές αλλαγές). Αντίθετα, το
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επίκεντρο της μεθοδολογίας Cohort Component είναι ο εντοπισμός των συνολικών εκροών σε
ομάδες, ανεξάρτητα από την αιτία (ασθένεια, θάνατος, οικογενειακές υποχρεώσεις).
Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως κατά το 2020
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την παραδοχή ότι τα
ηλικιωμένα άτομα διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας και σοβαρής νόσου
μετά τη μόλυνση, με τα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών να πεθαίνουν πέντε φορές κατά μέσο
όρο. Υπολογίζεται ότι το 66% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, και ως εκ τούτου εκτός
εργατικού δυναμικού, έχουν τουλάχιστον μία υποκείμενη κατάσταση, θέτοντάς τους σε
αυξημένο κίνδυνο σοβαρής επίδρασης από το COVID-19.
Η καθαρή μετανάστευση μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην εισροή ή στην εκροή
της αγοράς εργασίας. Ένα από τα προβλήματα της μετανάστευσης είναι η έλλειψη κατάλληλων
δεδομένων. Η επαγγελματική κινητικότητα είναι μια σημαντική πηγή ζήτησης αντικατάστασης
σε ορισμένα επαγγέλματα, αν και όχι για όλα. Ο πλήρης πίνακας ροής επαγγελματικής
κινητικότητας δείχνει ότι ορισμένα επαγγέλματα όπως οι διευθυντές τείνουν να κερδίζουν
απασχόληση καθώς οι άνθρωποι προωθούνται από άλλα επαγγέλματα. Η προσέγγιση Cohort
Component δεν διαφοροποιεί τη ζήτηση αντικατάστασης λόγω της επαγγελματικής
κινητικότητας. Προσδιορίζει μόνο την καθαρή κινητικότητα.
Στην συνέχεια παρουσιάζεται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα αποτελέσματα της
πρόβλεψης. Έπειτα γίνεται περιγραφή της μεθοδολογίας της ζήτησης αντικατάστασης και
συζητούνται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν.

2.6.1 Επίδραση της κρίσης στη ζήτηση και τις προβλέψεις αντικατάστασης
Η ζήτηση αντικατάστασης καθορίζεται από το ποσοστό των εργαζομένων σε ένα επάγγελμα που
είναι πιθανό να αποχωρήσει εντός της περιόδου πρόβλεψης. Ένα υψηλότερο μερίδιο αυτών των
εργαζομένων στη βασική περίοδο μιας πρόβλεψης θα οδηγήσει σε υψηλότερη προβλεπόμενη
ζήτηση αντικατάστασης. Οι επιχειρηματικοί κύκλοι είναι επιρρεπείς σε αλλαγή των εκροών σε
ορισμένο χρόνο. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της (πρόωρης) συνταξιοδότησης, σε
οικονομικές καλές περιόδους, οι άνθρωποι είναι πιθανό να παραμείνουν λίγο περισσότερο,
επομένως το ποσοστό εκροής θα είναι κάπως χαμηλότερο και σε οικονομικά κακές στιγμές, τα
άτομα που είναι πιθανό να φύγουν σύντομα, θα λάβουν κίνητρα για αποχώρηση.
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Η έντονη οικονομική διαταραχή που εξελίσσεται στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα
2012 έως 2015, χαρακτηρίζεται από τις επιπτώσεις της έντονης οικονομικής κρίσης και
πιθανότατα θα οδηγήσει σε ορισμένες βραχυπρόθεσμες μεταβολές στη ζήτηση αντικατάστασης.
Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, το οικονομικό κλίμα έχει μεταλλαχθεί σημαντικά με κύριο
χαρακτηριστικό τις συνεχείς περικοπές των δαπανών, προκαλώντας υποβάθμιση τόσο του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, όσο και των υπηρεσιών που τους παρέχονται. Μια τέτοια κρίση,
στην οποία η πραγματική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών μειώνεται, επιφέρει αλλαγές στην
κλαδική και την επαγγελματική δομή της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα εκδηλώνεται με
χαμηλότερη απασχόληση.
Οι συνέπειες της κρίσης το διάστημα έως το 2015 στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, καθώς πλήττονται ευρύτερα τμήματα των εργαζομένων χωρίς σαφείς προοπτικές
διεξόδου. Η επιστροφή της αγοράς εργασίας στην «κανονικότητα» θα χρειαστεί πολλά χρόνια
για να ολοκληρωθεί και σε μεγάλο βαθμό θα προσδιοριστεί από την προοπτική παραγωγικής
αναδόμησης του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
Οι εταιρείες προσπαθούν να καλύψουν τη χαμηλότερη ζήτηση για τους εργαζόμενους
μειώνοντας την ευέλικτη εργασία, αλλά επίσης παρουσιάζοντας εκροές που είναι πιθανό να
συμβούν στο εγγύς μέλλον. Με άλλα λόγια, τα συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης,
χρησιμοποιούνται για τη μείωση του εργατικού δυναμικού εάν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει ότι
η εκροή μεταξύ της ομάδας των ηλικιωμένων εργαζομένων, κοντά στη συνταξιοδότηση, είναι
προσωρινά υψηλότερη, ενώ το ποσό της εκροής θα είναι χαμηλότερο για κάποιο χρονικό
διάστημα μετά την κρίση. Ο περιορισμός αυτός είναι το απλό αποτέλεσμα της μείωσης του
πληθυσμού των εργαζομένων που φτάνουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Στο άλλο άκρο της κατανομής των ηλικιών, η εκροή νεότερων εργαζομένων είναι επίσης
πιθανό να αυξηθεί κάπως, καθώς είναι πιο πιθανό να έχουν προσωρινές συμβάσεις ή, μέσω του
θεσμικού πλαισίου, μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι που είναι οι ευκολότεροι απολυμένοι.
Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί αλληλένδετοι λόγοι για αυτό, συμπεριλαμβανομένων των κοινών
κανόνων «μέθοδος» του πρώτου εισερχόμενου, πρώτου εξερχόμενου που ισχύουν σε πολλές
χώρες ή τομείς και νομικοί κανόνες που συχνά ορίζουν αποζημίωση βάσει της θητείας και της
ηλικίας που ενθαρρύνει τους εργοδότες να επικεντρωθούν στους νεότερους εργαζόμενους. Άλλα
οικονομικά επιχειρήματα για το συσσωρευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο μπορούν επίσης να
οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα.
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Ενώ η εκροή αυξάνεται προσωρινά - αυτό στη μεθοδολογία της ζήτησης αντικατάστασης
σημαίνει ότι η ζήτηση αντικατάστασης αυξάνεται επίσης - δεν είναι πιθανό σε αυτές τις
οικονομικές συνθήκες η ζήτηση αντικατάστασης να καλυφθεί αμέσως. Αντίθετα, κάποια
καθυστέρηση θα πραγματοποιηθεί μετά την οικονομική ανάκαμψη. Το ετήσιο ποσοστό
αντικατάστασης λαμβάνεται ως μέσος όρος για ολόκληρη την περίοδο πρόβλεψης, η οποία δεν
επηρεάζεται από τέτοια κυκλική συμπεριφορά στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, είναι σημαντική η
γνώση των επιπτώσεων της κρίσης για εισροές και εκροές εργαζομένων που μπορεί να
οδηγήσουν σε προσωρινή απόκλιση από το συνολικό ποσοστό αντικατάστασης.

2.6.2 Μοντελοποίηση και πρόβλεψη ζήτησης αντικατάστασης
Η μεθοδολογία ακολουθεί την προσέγγιση που χρησιμοποιείται από την ROA9 στις εθνικές της
προβλέψεις (Corvers, Dupuy, Dijksman, Kriechel, & Montizaan, 2008), προσαρμοσμένη για τη
διαθεσιμότητα των ελληνικών δεδομένων. Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία βασίζεται στο
μοντέλο Cohort-Component (CCM). Το συγκεκριμένο υπόδειγμα χωρίζει την εκπαίδευση σε
διάφορες κατηγορίες ISCED και το επάγγελμα (κατηγορίες ISCO). Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα
που ακολουθεί χρησιμοποιεί μικροδεδομένα όπως αυτά έχουν προκύψει από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ καθώς και μακροοικονομικά δεδομένα από την Eurostat
που καλύπτουν την περίοδο 2000 - 2019. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τις εκτιμήσεις
είναι:
1. Πρόβλεψη δημογραφικής ανάπτυξης σε μια χώρα
2. Πρόβλεψη (αλλαγών) συμμετοχής, κατά προτίμηση ανά φύλο και ηλικιακές ομάδες
3. Εκτίμηση της κατηγορίας εκροών ανά επάγγελμα (εκπαίδευση), φύλο και ηλικία
Τα στοιχεία (1) και (2) συνήθως θεωρούνται εξωτερικά του μοντέλου ζήτησης
αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, θα βασιστούμε στο βασικό μοντέλο της πρόβλεψης
Europop201910, που αποτελεί τη πιο πρόσφατη δημογραφική πρόβλεψη της Eurostat. Αυτό
9

Το Ερευνητικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας (ROA) είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα της Σχολής

Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, που ιδρύθηκε το 1986. Μέσω της έρευνάς του,
το ινστιτούτο στοχεύει στη βελτίωση της κατανόησης της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας .
10

Τον Απρίλιο του 2020, η Eurostat δημοσίευσε προβολές πληθυσμού με βάση τα δεδομένα του 2019. Ο χρονικός

ορίζοντας των προβολών είναι 2019-2100. Στο έργο πρόβλεψης σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα
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διασφαλίζει τη συνοχή σε ολόκληρο το σύνολο των προβλέψεων. Το υπάρχον πανευρωπαϊκό
μακροοικονομικό μοντέλο (E3ME) προσφέρει μια σειρά από προβλέψεις για την απασχόληση,
οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις παραδοχές που γίνονται για τις κύριες εξωτερικές επιρροές
στις διάφορες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αλλαγών και του αντίκτυπου
του παγκόσμιου ανταγωνισμού).

2.6.3 Μεθοδολογία ζήτησης αντικατάστασης
Στη συνέχεια, αναλύονται τα βασικά βήματα χρησιμοποιώντας το επάγγελμα, την ηλιακή ομάδα
και το φύλο, ως μεταβλητές από τις οποίες θα προκύψουν οι εισροές και εκροές για την περίοδο
που μελετάται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση αντικατάστασης από την εκπαίδευση εξάγεται
από τη ζήτηση επαγγελματικής αντικατάστασης. Ως εκ τούτου, με τη χρήση της ζήτησης
επαγγελματικής αντικατάστασης και την επιβολή της πιο πρόσφατης κατανομής της
εκπαίδευσης από το επάγγελμα, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πιο πιθανή ζήτηση
αντικατάστασης χρησιμοποιώντας την τρέχουσα ζήτηση για επίπεδα εκπαίδευσης σε κάθε
επαγγελματική κλάση.
Πίνακας 2.8: Αναπαράσταση της ζήτησης αντικατάστασης

𝑡−𝑛
Επάγγελμα 1
Επάγγελμαα l
Ανεργία
Εκτός εργατικού
δυναμικού
Εισροή πληθυσμού
Σύνολο

Επάγγελμα
1
A
E
F

Επάγγελμα
l
B

Ανεργία
C

Εκτός
εργατικού
δυναμικού
D

Εκροή
Πληθυσμού

Σύνολο
𝑊1,𝑡−𝑛
𝑊𝑙,𝑡−𝑛

G
𝑊1,𝑡

𝑊𝑙,𝑡

Πηγή: (Willems & de Grip, 1993)

Ο Πίνακας 2.7 παρέχει έναν σχηματικό πίνακα εισροών-εκροών του εργατικού
δυναμικού / πληθυσμού σε μια χώρα (Willems & de Grip, 1993). Το πρώτο ορθογώνιο δίνει τις

όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα. Για την πρόβλεψη που θα δημοσιευθεί, το Europop 2019 θα χρησιμοποιηθεί με την
υψηλότερη πιθανότητα.
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κινήσεις στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο, μεγαλύτερο ορθογώνιο περιλαμβάνει μετακινήσεις
από την αγορά εργασίας, ενώ το τρίτο ορθογώνιο εξετάζει επίσης αλλαγές στον πληθυσμό. Η
προσθήκη σειρών (για το χρόνο 𝑡) ή στηλών (για το χρόνο 𝑡 − 𝑛) αυτών των ροών δίνει το
συνολικό πληθυσμό σε ένα επάγγελμα.
Αρκετές ροές εμφανίζονται στον πίνακα με κεφαλαία γράμματα. Το A δηλώνει τους
εργάτες που εργάζονται στο επάγγελμα 1 την ώρα 𝑡 − 𝑛 και συνεχίζουν να το κάνουν στην
περίοδο 𝑡. Το Β δηλώνει τους εργάτες που μετακινούνται από το επάγγελμα 1 στο επάγγελμα l
κατά την παρατηρούμενη χρονική περίοδο. Ενώ το E υποδηλώνει την αντίθετη κίνηση από το l
στο 1. Έτσι, τα B και E υποδηλώνουν την κινητικότητα μεταξύ εργασίας. Οι C και D
υποδηλώνουν μετακίνηση από την αγορά εργασίας από τους κατόχους του επαγγέλματος 1.
Αντίστοιχες εισροές στο επάγγελμα 1 είναι οι F και G στο σχήμα.
Η ζήτηση αντικατάστασης εξαρτάται από την πρόβλεψη ζήτησης επέκτασης, καθώς η
ζήτηση αντικατάστασης προέρχεται από το σχετικό μέγεθος των κατηγοριών σε όρους
συνολικών επιπέδων απασχόλησης. Εάν υπάρχει θετική ζήτηση επέκτασης, δηλαδή αυξανόμενα
επαγγέλματα, η ζήτηση αντικατάστασης ισούται με τον αριθμό των εργαζομένων που
εγκαταλείπουν αυτήν την εργασία κατά τη σχετική χρονική περίοδο. Οι κενές θέσεις πρέπει να
συμπληρωθούν προτού επιτευχθεί αύξηση της απασχόλησης στο επάγγελμα. Το άθροισμα των
B, C, D του Πίνακα 2.7 χαρακτηρίζεται ως τη σχετική ζήτηση αντικατάστασης. Εάν το
επάγγελμα μειώνεται, μόνο η (εναπομένουσα) εισροή στο επάγγελμα θα αποτελέσει το αίτημα
αντικατάστασης, αυτό υποδηλώνει το άθροισμα των ροών E, F, G.
Το πρώτο βήμα στη μοντελοποίηση της μελλοντικής ζήτησης αντικατάστασης ανά
επαγγελματική τάξη είναι μια περιγραφή των προτύπων εισροών και εκροών κατά
επαγγελματική κατηγορία σε μια ιστορική περίοδο. Μέσω της λεγόμενης μεθόδου CohortComponents, τα ποσοστά αλλαγής της ομάδας με βάση τον αριθμό των ατόμων της ίδιας ομάδας
γέννησης που απασχολούνταν σε δύο διαφορετικούς χρόνους μπορούν να υπολογιστούν
(Shryock & Siegel, 1980). Αυτά τα ποσοστά αλλαγής μπορούν να ερμηνευτούν ως μέσο ετήσιο
ποσοστό καθαρών εισροών ή εκροών (οι ρυθμοί ροής για άνδρες και γυναίκες
διαφοροποιούνται):
𝑡−1
𝐹𝑜,𝑎

𝑡
𝑡−1
𝑘𝑊𝑜,𝑎+1
− 𝑘𝑊𝑜,𝑎
=
𝑡−1
𝑘𝑊𝑜,𝑎
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𝑡−1
Όπου 𝐹𝑜,𝑎
είναι η ετήσια αναλογία καθαρής εισροής ή εκροής εργαζομένων στην επαγγελματική

κατηγορία 𝒐 της ηλικιακής ομάδας 𝒂 (με πλάτος κλάσης 𝑘) στο χρόνο 𝑡 − 1 κατά τη διάρκεια
της περιόδου (𝑡 − 1, 𝑡).
𝑡
Το 𝑊𝑜,𝑎
είναι ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην επαγγελματική κατηγορία της

ηλικιακής ομάδας 𝒂 (με πλάτος τάξης 𝑘) στο χρόνο 𝑡.
𝑡−1
Εάν 𝐹𝑜,𝑎
> 0 υπάρχει καθαρή εισροή για μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα από μια
𝑡−1
επαγγελματική κατηγορία, και αν 𝐹𝑜,𝑎
< 0 υπάρχει καθαρή εκροή.

Το δεύτερο βήμα στη μοντελοποίηση είναι να μεταφράσουμε αυτά τα ποσοστά εισροής
και εκροής στη ζήτηση αντικατάστασης από την επαγγελματική κατηγορία. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, για επαγγελματικές κατηγορίες με αύξηση της απασχόλησης κατά την περίοδο
εξέτασης (𝑡 − 1, 𝑡), η ζήτηση αντικατάστασης ισούται με τη συνολική καθαρή εκροή κατά την
περίοδο αυτή. Ωστόσο, για τις επαγγελματικές κατηγορίες που αντιμετώπισαν μείωση της
απασχόλησης, δεν θα είχαν καλυφθεί όλες οι κενές θέσεις λόγω της εκροής εργαζομένων.
Επομένως, η ζήτηση αντικατάστασης για αυτές τις επαγγελματικές κατηγορίες ισούται με τη
συνολική εισροή εργαζομένων στην επαγγελματική κατηγορία. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει
περισσότερο ή λιγότερο «διαρθρωτική» ζήτηση αντικατάστασης.
Στη συνέχεια εκτιμάται ένα μοντέλο σταθερών επιδράσεων (fixed effects) στο οποίο οι
λόγοι καθαρής εισροής ή εκροής εξηγούνται με βάση τη μέση εισροή ή εκροή από τον συνολικό
ενεργό πληθυσμό από τη μία πλευρά και τις αποκλίσεις που σχετίζονται με το επάγγελμα ανά
ομάδα ηλικίας-φύλου από την άλλη. Αυτή η προσέγγιση εγγυάται ότι το άθροισμα των καθαρών
ροών μεταξύ των επαγγελμάτων αντιστοιχεί στη συνολική εισροή ή εκροή.
Η συνάρτηση αποτυπώνεται ως εξής:
𝐹𝑜 = 𝐹 + ∑ 𝛽

𝑥 𝜊𝑥

𝐷𝑥

όπου:
𝐹𝑜 είναι ο φορέας της καθαρής αναλογίας εισροών εκροών για το επάγγελμα 𝒐, με παρατηρήσεις
για το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και το έτος
𝐹είναι ο φορέας της καθαρής αναλογίας εισροών εκροών για τον συνολικό πληθυσμό εργασίας ·
𝐷𝑥 αποτελεί τη μήτρα με εικονικές μεταβλητές, τα στοιχεία είναι ίσα με 1 για την ομάδα 𝑥 και
σε αντίθετη περίπτωση ίσα με 0 .
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𝛽𝜊𝑥 αποτελούν τις τυχαίες παραμέτρους
Το τρίτο βήμα αποτελείται από τα ιστορικά μετρημένα καθαρά ποσοστά ζήτησης
αντικατάστασης ανά ηλικιακή ομάδα-φύλου για μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
στη δομή ηλικίας-φύλου των εργαζομένων στην αρχή της περιόδου πρόβλεψης. Ο συντελεστής
εκροής συνδυάζεται στη συνέχεια με αλλαγές στα ποσοστά συμμετοχής και εφαρμόζεται στον
πληθυσμό των εργαζομένων εντός μιας ηλικιακής ομάδας. Η αύξηση των ποσοστών συμμετοχής
συνεπάγεται λιγότερη ζήτηση αντικατάστασης. Τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των
εργαζομένων εκδηλώνονται σε αυτό το μοντέλο με χαμηλότερα ποσοστά εκροών. Δεδομένου
ότι εκτιμούμε τα ιστορικά ποσοστά εκροών, ο εκτιμώμενος συντελεστής εκροής θα είναι πολύ
υψηλός για το μέλλον. Η αναμενόμενη αύξηση του ποσοστού συμμετοχής περιλαμβάνεται
διορθώνοντας τον συντελεστή εκροής για αυτές τις αλλαγές στο ποσοστό συμμετοχής.
Τέλος, γίνεται μια προβολή βάσει του εκτιμώμενου συντελεστή σε συνδυασμό με τις
αλλαγές ποσοστού συμμετοχής που εφαρμόζονται στη δομή ηλικίας-φύλου του επαγγέλματος
όπως προβλέπεται από τις δημογραφικές προβλέψεις και τις προβλέψεις συμμετοχής. Για να
μοντελοποιήσουμε τη δημογραφική σύνθεση ενός επαγγέλματος και τις δυναμικές του αλλαγές,
προβάλλουμε ομοιόμορφες αλλαγές μιας ηλικιακής ομάδας στην επόμενη ομάδα πάνω από το
συνολικό προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

2.6.4 Εκτιμώμενες και προβλεπόμενες ροές
Η πρόβλεψη της ζήτησης αντικατάστασης βασίζεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (LFS)
από την ΕΛΣΤΑΤ. Το LFS είναι μια αντιπροσωπευτική έρευνα για το ενεργό και το ανενεργό
εργατικό δυναμικό, δηλαδή περιλαμβάνει άτομα που απασχολούνται στην επίσημη οικονομία,
καθώς και άτομα που είναι ανενεργά ή άνεργα. Το LFS καλύπτει τον ενεργό πληθυσμό
ξεκινώντας από την ομάδα 15-19 και καταλήγοντας στην ομάδα 75+. Η πρόβλεψη για ζήτηση
αντικατάστασης χρησιμοποιεί ετήσιες πληροφορίες LFS για τον ενεργό πληθυσμό από το 2000
έως το 2019.
Για την εκτίμηση της ζήτησης αντικατάστασης, απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με το
επαγγελματικό επίπεδο και την εκπαίδευση. Οι επαγγελματικές πληροφορίες ταξινομούνται
σύμφωνα με το ISCO 2 (διψήφια επαγγέλματα) και περιλαμβάνει 40 επαγγελματικές
κατηγορίες. Όσον αφορά την εκπαιδευτική δομή του ενεργού εργατικού δυναμικού, τα δεδομένα
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περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων με χαμηλό, μεσαίο και υψηλό
μορφωτικό επίπεδο μεταξύ του ενεργού εργατικού δυναμικού σύμφωνα με το ISCED.
Προκειμένου να εκτιμηθεί η ετήσια εισροή και εκροές, η μέθοδος cohort-component
χρησιμοποιεί ομάδες ηλικίας 5 ετών ανά φύλο.
Η παραπάνω μέθοδος εφαρμόζεται, στην συγκεκριμένη μελέτη, αρχικά για κάθε έναν
από τους 21 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και έπειτα επεκτείνεται για κάθε μια από τις
διαθέσιμες επαγγελματικές κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την αντιστοίχιση των κλάδων με τα
επαγγέλματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (LFS) από την ΕΛΣΤΑΤ. Τα αποτελέσματα
της παραπάνω μεθόδου παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα 2.8.
Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 2.8 τα επαγγέλματα με τις περισσότερες θέσεις
λόγω αντικατάστασης εργαζομένων, αναμένεται να ανοίξουν στους απασχολούμενους στην
Παροχή Προσωπικών Υπηρεσιών και στους Πωλητές. Συνολικά, παρατηρείται ότι ο αριθμός
αντικατάστασης των επαγγελμάτων για το 2024 θα ανέλθει σε 107.977 ανοιχτές θέσεις. Από την
άλλη, τα επαγγέλματα με τις λιγότερες θέσεις αντικατάστασης προβλέπονται στους Πλανόδιους
Πωλητές, Πρόσωπα που παρέχουν μικρουπηρεσίες, στους Συναρμολογητές (μονταδόροι) και
στους Ειδικευμένους Δασοκόμους, Υλοτόμους, Αλιείς και Κυνηγούς.
Συγκριτικά με τις θέσεις απασχολούμενων στα διψήφια επαγγέλματα τη τελευταία
χρονιά της εξεταζόμενης περιόδου (2019), παρατηρούμε υψηλά ποσοστά μεταβολής στα
επαγγέλματα, Πωλητές και Ειδικευμένοι Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι Επαγγελματίες, με ποσοστό
αύξησης πάνω από 10%. Στον αντίποδα, αρκετά μικρή μεταβολή, κάτω από 1%, διακρίνεται στα
επαγγέλματα,

Πλανόδιοι

Πωλητές,

Πρόσωπα

που

παρέχουν

μικρο-υπηρεσίες

και

Συναρμολογητές (μονταδόροι).
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Πίνακας 2.9: Προβλέψεις για την ζήτηση αντικατάστασης ανά (διψήφιο) επάγγελμα, 2024
Επαγγέλματα

2024

11

Γενικοί διευθυντές, ανώτερα διοικητικά στελέχη και μέλη των

139

12

Διοικητικοί και εμπορικοί διευθυντές

497

13

Διευθυντές παραγωγής και εξειδικευμένων υπηρεσιών

782

14

Διευθυντές ξενοδοχείων, εστιατορίων, επιχειρήσεων λιανικού κ

2.529

21

Ασκούντες επιστημονικά επαγγέλματα και μηχανικοί

2.848

22

Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

3.621

23

Εκπαιδευτικοί

4.573

24

Επαγγελματίες επιχειρήσεων και διοίκησης

2.790

25

Επαγγελματίες του τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας

26

Επαγγελματίες του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού κλάδο

3.512

31

Τεχνικοί θετικών επιστημών και μηχανικής

1.440

32

Τεχνικοί του τομέα της υγείας

2.171

33

Βοηθοί επαγγελματιών επιχειρήσεων και διοίκησης

2.938

34

Βοηθοί επαγγελματιών του νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού

1.169

35

Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοινωνίας

41

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανών με πληκτρολόγιο

6.134

42

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών

3.741

43

Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων και υλικών

1.829

44

Άλλοι υπάλληλοι γραφείου

51

Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών

16.473

52

Πωλητές

13.897

53

Απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας

54

Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας

2.069

61

Ειδικευμένοι Γεωργοί και κτηνοτρόφοι επαγγελματίες

3.638

62

Ειδικευμένοι δασοκόμοι, υλοτόμοι, αλιείς και κυνηγοί

96

71

Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων

2.683

72

Τεχνίτες μετάλλων, μηχανημάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

2.353

759

551

661

882
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73

Χειροτέχνες και τυπογράφοι

74

Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί

1.939

75

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύλου

2.404

81

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων

1.777

82

Συναρμολογητές (μονταδόροι)

83

Οδηγοί μέσων μεταφορά και χειριστές κινητού εξοπλισμού

6.087

91

Καθαριστές και βοηθοί

4.094

92

Ανειδίκευτοι εργάτες Γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας

93

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μ

1.923

94

Βοηθοί παρασκευής φαγητών

1.446

95

Πλανόδιοι πωλητές, πρόσωπα που παρέχουν μικρουπηρεσίες στο δ

96

Συλλέκτες απορριμμάτων και άλλοι ανειδίκευτοι εργάτες

O1

Ένοπλες Δυνάμεις
Σύνολο

465

86

413

46
1.654
868
107.977

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ζήτησης αντικατάστασης για το 2024 σε σχέση με τα
αντίστοιχα της μελέτης του Ρουπακιά για το 2022, διακρίνουμε αρκετά χαμηλή τιμή στην
ανάλυσή μας. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται διαφορά 178.567 θέσεις λιγότερες. Αν και η ζήτηση
αντικατάστασης εξαρτάται από την ηλικιακή διάρθρωση, η οποία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη
μεταβλητότητα, παρ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο αρνητικά τη ζήτηση αντικατάστασης.
Ακόμη, βάσει του νέου νόμου, έχει επιτραπεί η εργασία μετά από την απόκτηση σύνταξης,
ευνοώντας έτσι την ζήτηση εργασίας αλλά συμβάλλοντας αρνητικά στην ζήτηση
αντικατάστασης. Επιπλέον, η διαφορά αυτή έγκειται στο γεγονός ότι η πανδημία COVID που
επικρατεί παγκοσμίως, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και κατά συνέπεια την
αγορά εργασίας της χώρας. Η επιρροή αυτή προκαλεί μικρή ζήτηση αντικατάστασης και κατά
συνέπεια περαιτέρω συμπίεση των κενών θέσεων εργασίας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός
ότι οι εργαζόμενοι είναι επιφυλακτικοί σε μια μετακίνηση μεταξύ επαγγελμάτων.
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2.6.5 Περιορισμοί και προβλήματα δεδομένων
Ένα βασικό πρόβλημα κατά τη χρήση εξαιρετικά αθροιστικών δεδομένων για την εκτίμηση της
ζήτησης αντικατάστασης οφείλεται σε διαφορές στις έννοιες δειγματοληψίας / έρευνας ή όταν
επαναπροσδιορίζονται τα επαγγέλματα. Και τα δύο μπορούν να συμβούν σε μεμονωμένες
χώρες, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι κατανομές ηλικίας, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι
σταθερές για όλα τα χρόνια στα δεδομένα. Οι αλλαγές μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα
οικονομικών διεργασιών. Η τεχνολογική αλλαγή που βασίζεται σε δεξιότητες οδηγεί σε
διαφορές στη ζήτηση για ορισμένα καθήκοντα. Εάν μια νέα τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί
πιο αποτελεσματικά από νεότερους ή πιο πρόσφατα εκπαιδευμένους εργαζόμενους, η κατανομή
ηλικίας θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο βάρος στο κάτω άκρο της κατανομής ηλικίας. Αυτές οι
«φυσικές» αλλαγές της ηλικιακής κατανομής στα επαγγέλματα με την πάροδο του χρόνου είναι
το αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης και μοντελοποιούνται κατά την πρόβλεψη της
ζήτησης αντικατάστασης.
Διαιρούμε τη ζήτηση αντικατάστασης σε δύο στοιχεία: Η ζήτηση αντικατάστασης λόγω
συνταξιοδότησης και η ζήτηση αντικατάστασης για άλλους λόγους. Το πρώτο, η αίτηση
αντικατάστασης λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζεται βάσει του μεγέθους της ηλικιακής ομάδας
που θα εισέλθει στην επίσημη ηλικία συνταξιοδότησης της περιόδου της πρόβλεψης. Επομένως,
αυτό το αποτέλεσμα καθοδηγείται από την ηλικιακή δομή ή το μέγεθος των ομάδων
μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με το συνολικό ενεργό πληθυσμό.
Η ζήτηση αντικατάστασης για άλλους λόγους είναι το υπόλοιπο της εκτιμώμενης
ζήτησης αντικατάστασης μετά από την ομάδα συνταξιοδότησης. Περιλαμβάνει την
επαγγελματική κινητικότητα, τη μετανάστευση, την πρόωρη συνταξιοδότηση και τις
μετακινήσεις από το εργατικό δυναμικό για άλλους λόγους. Αυτό το αποτέλεσμα επομένως
καθοδηγείται από όλα τα στοιχεία της ζήτησης αντικατάστασης, του πληθυσμού, της
συμμετοχής και του ειδικού συντελεστή εκροής ανά φύλο.
Μια σημαντική πτυχή που επηρεάζει τη ζήτηση αντικατάστασης είναι το ποσοστό
συμμετοχής των ομάδων ανά φύλο. Για παράδειγμα, η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών
κατά το χρόνο που τα παιδιά τους φτάνουν στη σχολική ηλικία (συνήθως στις ομάδες των 30-34
και 35-39) θα αντισταθμίσει άλλα στοιχεία της ζήτησης αντικατάστασης. Πρόκειται για μια
αλλαγή που έχει συμβεί ή συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή
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των γυναικών στην εργασία αυξάνεται, ειδικά γύρω από τις ηλικιακές ομάδες που
προηγουμένως αποσύρθηκαν από την αγορά εργασίας.

2.7 Συμπεράσματα
Σκοπός των παραπάνω ενοτήτων ήταν η εκτίμηση της ζήτησης για επαγγέλματα και δεξιότητες
στην αγορά εργασίας για το χρονικό διάστημα 2020-2024. Η πλειοψηφία των συμπερασμάτων
βασίζεται σε οικονομετρική ανάλυση των μικρο-δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
για την περίοδο 2000-2019. Η ανάλυση στοχεύει στην εξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον
αναμενόμενο αριθμό των νέων θέσεων εργασίας την περίοδο έως το 2024 ανά κλάδο, ανά
επάγγελμα, ανά επίπεδο εκπαίδευσης και εξαιτίας της ζήτησης αντικατάστασης.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει εκτιμήσεις βασισμένες σε χρονοσειρές υπό μορφή panel
για την περίοδο 2000 – 2019. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη προσέγγιση εκτιμήθηκε το
υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (fixed effects), χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένη μεταβλητή
τον φυσικό λογάριθμο της απασχόλησης ανά μονοψήφιο επάγγελμα και ως εξαρτημένες
μεταβλητές τον φυσικό λογάριθμο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ καθώς και το φυσικό λογάριθμο του
μέσου μισθού ανά μονοψήφιο επάγγελμα βασισμένα στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 2011 έως 2019. Από την παραπάνω ανάλυση
προκύπτει αύξηση των θέσεων απασχόλησης στα επαγγέλματα, ποσοστού 4,3% και
συγκεκριμένα μεταβολή από 3,9 εκατ. το 2019 σε 4,08 εκατ. το 2024 στο αισιόδοξο σενάριο.
Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης επικεντρώνεται στις κατηγορίες με διψήφιο κωδικό
επαγγελμάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο και στο βαθμό που υφίστανται αξιόπιστα στατιστικά
στοιχεία. Στην παρούσα ενότητα εφαρμόστηκε ένα διμεταβλητό υπόδειγμα γραμμικής
παλινδρόμησης, όπου τα μερίδια των επαγγελμάτων σε διψήφια κωδικοποίηση παλινδρομούνται
ως προς την τάση και ως τα σημεία αλλαγής κατάστασης. Έπειτα, σκοπός της μελέτης είναι να
αποτυπωθεί η κλαδική διάρθρωση των απασχολούμενων δραστηριοτήτων. Για την εκτίμηση της
ζήτησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις του αρχικού
υποδείγματος σχετικά με την πρόβλεψη ανά μονοψήφια κατηγοριοποίηση επαγγελμάτων για τα
έτη 2020 - 2024. Η μελέτη συνεχίζει με την εκτίμηση των μεριδίων των δεξιοτήτων κατά την
επόμενη πενταετία, κάνοντας χρήση δεδομένων της απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο
βάσει της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2011-2019.
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Η ζήτηση αντικατάστασης είναι ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής ζήτησης για τους
εργαζόμενους. Ειδικά σε τομείς που δεν αναπτύσσονται, ή σε περιόδους παρακμής, η ζήτηση
αντικατάστασης είναι μια σημαντική οδός μέσω της οποίας οι μαθητές που εγκαταλείπουν το
σχολείο βρίσκουν το δρόμο τους στην αγορά εργασίας. Οι ενημερωμένες εκτιμήσεις που
παρουσιάζονται κάνουν πλήρη χρήση των βελτιωμένων δεδομένων. Χρησιμοποιείται η μέθοδος
Cohort-Component, λαμβάνοντας αλλαγές από έτος σε έτος, προκειμένου να εκτιμηθούν οι
καθαρές ροές. Η κρίση θα επηρεάσει αναγκαστικά την οικονομία, καθώς και τους μηχανισμούς
της ζήτησης αντικατάστασης. Όπως συζητήθηκε παραπάνω, είναι πολύ πιθανό ότι μπορεί να
υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ της εκροής εργαζομένων, καθώς οι εργοδότες προσπαθούν να
μειώσουν το κόστος, προτού τελικά τα αντικαταστήσουν όταν η οικονομία ανέβει. Μόλις
ανακάμψει η οικονομία, θα υπάρξει ωστόσο μια κάλυψη για να καλυφθούν εκείνες οι θέσεις που
είχαν μείνει προσωρινά κενές.
Η απασχόληση ανά ηλικιακή ομάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει πώς η
ζήτηση εργασίας θα επηρεαστεί από τις δημογραφικές τάσεις και πού θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας από τα άτομα που εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας. Εκτός από τη ζήτηση εργασίας
ως αιτία για τον αυξανόμενο αριθμό θέσεων εργασίας (ζήτηση επέκτασης), άλλες κενές θέσεις
δημιουργούνται από το γεγονός ότι ορισμένοι από τους σημερινούς εργαζόμενους
εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό λόγω συνταξιοδότησης, γονικής άδειας ή άλλων λόγων. Ως
αποτέλεσμα, ακόμη και οι τομείς και τα επαγγέλματα με σταθερές ή φθίνουσες τάσεις
απασχόλησης μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση αντικατάστασης. Η ηλικιακή διάρθρωση του
εργατικού δυναμικού ανά τομέα ή επάγγελμα μπορεί να βοηθήσει στην εκτίμηση του μεγέθους
της ζήτησης αντικατάστασης. Όσον αφορά τους συνολικούς αριθμούς, αυτό είναι συχνά
μεγαλύτερο από τη ζήτηση επέκτασης. Η δομή του εργατικού δυναμικού ανά ηλικία και
απασχόληση στην Ελλάδα δείχνει σημαντικές διαφορές στην ηλικιακή δομή.
Όπως διακρίνεται στο Διάγραμμα 2.17 υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 0,31%, των ατόμων
κάτω των 24 ετών στα Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη, καθώς το επάγγελμα αυτό
απαιτεί εργαζομένους με υψηλότερα προσόντα που σπάνια μπορούν να επιτευχθούν πριν από τα
24 ή χρειάζονται κάποια πορεία σταδιοδρομίας πριν επιτευχθεί μια διοικητική θέση. Για το λόγο
αυτό, το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των κατηγοριών ηλικιακών ομάδων
παρατηρείται στα άτομα άνω των 50 ετών. Παρ’ όλα αυτά στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα,
το μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης εμφανίζεται στα άτομα που εργάζονται στην Παροχή
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Υπηρεσιών καταλαμβάνοντας σχεδόν τους μισούς από τους απασχολούμενους (47,99%) στο
συγκεκριμένο επάγγελμα. Έπειτα ακολουθούν οι Υπάλληλοι γραφείου με ποσοστό 11,3%.
Εστιάζοντας στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών, το μικρότερο ποσοστό διακρίνεται στα
Ανώτερα Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν ενώ το
μεγαλύτερο ποσοστό (25,34%), εμφανίζεται στους απασχολούμενους στην Παροχή Υπηρεσιών.
Στην συνέχεια, ποσοστό 19,03% εμφανίζουν οι Επαγγελματίες στην εν λόγω ηλιακή ομάδα.
Τέλος, τα άτομα άνω των 50 ετών φαίνονται να εργάζονται περισσότερο ως Επαγγελματίες με
ποσοστό 21,20% και ως Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς με ποσοστό
17,93%.
Διάγραμμα 2.17: Ηλικιακή διάρθρωση της απασχόλησης ανά επάγγελμα, 2019

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αναλύσεων που προηγήθηκαν, είναι
εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι οι κλάδοι οικονομικών δραστηριοτήτων με την μεγαλύτερη
αύξηση είναι ο πρωτογενής τομέας, οι Κατασκευές και το Εμπόριο. Από την άλλη παρατηρείται
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συρρίκνωση των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης
και της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Τα επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν
μεγαλύτερη ανάπτυξη την περίοδο 2024 είναι οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι,
δασοκόμοι και αλιείς και οι Ειδικευμένοι Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Τα
επαγγέλματα αυτά συσχετίζονται με μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης, μεγαλύτερη απασχόληση αναμένεται
στα άτομα που έχουν απολυτήριο στοιχειώδους εκπαίδευσης αλλά και σε όσους έχουν πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη σημαντική συρρίκνωση της ζήτησης προβλέπεται στα
επαγγέλματα Υπάλληλοι Γραφείου και στους Απασχολούμενους στην Παροχή Υπηρεσιών και
Πωλητές. Παράλληλα, μειώνεται η απασχόληση των ατόμων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο
και όσων έχουν μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση.
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1 Εισαγωγή
Η προσφορά εργασίας ορίζεται ως το ποσό της εργασίας, το οποίο μετράται σε ανθρωποώρες,
που προσφέρεται για πρόσληψη κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου.
Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, η ποσότητα της παρεχόμενης εργασίας εξαρτάται από δύο
βασικούς παράγοντες. Πρώτον, υπάρχει ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται ή αναζητούν
αμειβόμενη απασχόληση, οι οποίοι μαζί αποτελούν το εργατικό δυναμικό ή την προσφορά
εργαζομένων. Αυτός ο αριθμός ατόμων μπορεί να εκφραστεί ως κλάσμα ή ποσοστό του
συνολικού πληθυσμού, για να δώσει ένα ποσοστό συμμετοχής σε δραστηριότητα ή εργατικό
δυναμικό. Δεύτερον, υπάρχει ο αριθμός των ωρών που κάθε άτομο είναι πρόθυμο να παρέχει
όταν είναι στο εργατικό δυναμικό. Οι εξελίξεις στην προσφορά εργασίας συζητούνται ως προς
τις αλλαγές στον πληθυσμό, τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και τις ώρες εργασίας με τρία
κύρια ατομικά χαρακτηριστικά: ηλικία, φύλο, εκπαίδευση.
Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος και την ποιότητα της προσφοράς είναι
(CEDEFOP, 2016, p. 57):
α) Δημογραφική αλλαγή (μείωση του μεγέθους του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και
αύξηση της μέσης ηλικίας του εργατικού δυναμικού)·
(β) Δομή και ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση πρέπει να
εξισορροπήσει την τρέχουσα ανταπόκριση της ζήτησης των επιχειρήσεων με την παροχή πιο
γενικών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που θα επηρεάσουν θετικά την απασχολησιμότητα των
πτυχιούχων μακροπρόθεσμα και θα μειώσουν την ευπάθεια που προκαλείται από διαρθρωτικές
αλλαγές στην αγορά εργασίας.
(γ) Μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο καθώς και εσωτερικώς

Υπάρχει ένα πλήθος πιθανών δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση
προσφοράς εργασίας. Ορισμένοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικές λύσεις, με βάση
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τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, αλλά οι περισσότερες είναι συμπληρωματικές, βοηθώντας τον
αναλυτή να κατανοήσει διαφορετικές πτυχές της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, σημαντικοί
δείκτες της προσφοράς εργασίας αποτελούν: (CEDEFOP, 2016, p. 57)


Πληθυσμός ανά ηλικία.



Εργατικό δυναμικό/Πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης ·



Ποσοστά συμμετοχής σε διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης.



Απόφοιτοι ανά επίπεδο και τομείς εκπαίδευσης ·



Εργατικό δυναμικό/Πληθυσμός ανά επίπεδο και πεδίο εκπαίδευσης



Συμμετοχή ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ηλικιακή δομή του εργατικού δυναμικού συμβάλλει στο να δείξει πώς οι
δημογραφικές τάσεις επηρεάζουν τη συνολική προσφορά εργασίας. Αυτές οι τάσεις είναι μια
σχετικά σταθερή πηγή δεδομένων για τη μελλοντική προσφορά και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πληροφορίες έγκαιρης προειδοποίησης για τις πολιτικές εκπαίδευσης και
αγοράς εργασίας. Αν και ο αριθμός και το μερίδιο ατόμων σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες δεν
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δεξιότητες, ο δείκτης παρέχει τις βασικές πληροφορίες
σχετικά με την έκταση της προσφοράς και την ισορροπία στην αγορά εργασίας. Καθορίζει το
βασικό πλαίσιο στο οποίο οι δεξιότητες θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν. Εάν οι
νεότερες ομάδες που εισέρχονται στην αγορά εργασίας είναι μεγαλύτερες από τις παλαιότερες,
πιθανότατα θα υπάρξει γενική υπερπροσφορά.
Η οικονομία θα αντιμετωπίσει την πρόκληση της χρήσης αυτού του εργατικού
δυναμικού, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει επίσης να παρέχει τις σωστές δεξιότητες
σε μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων. Εάν από την άλλη πλευρά, η χώρα αντιμετωπίζει τη
γήρανση του πληθυσμού, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος γενικής έλλειψης δεξιοτήτων. Θα
υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη όχι μόνο να αναπτυχθούν οι σωστές δεξιότητες στον νεαρό
πληθυσμό αλλά και στο ενήλικο εργατικό δυναμικό για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της
αγοράς εργασίας. Η γήρανση του πληθυσμού μπορεί επίσης να έχει συνέπειες για μια πιο
ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική.
Το παράδειγμα της Ελλάδας, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 3.1, δείχνει ότι ο
πληθυσμός σε ηλικία εργασίας αυξάνεται διαχρονικά. Ωστόσο, η τάση δεν θα διαρκέσει πολύ
γιατί το μερίδιο του πληθυσμού ηλικίας 15–24 ετών είναι σταθερό την τελευταία δεκαετία και το
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μερίδιο των παιδιών κάτω των 15 ετών παραμένει διαχρονικά σταθερό και η Ελλάδα θα
αντιμετωπίσει σύντομα τα προβλήματα της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτό μπορεί επίσης να
έχει συνέπειες για την παροχή δεξιοτήτων και μπορεί να αυξήσει τη σημασία της εκπαίδευσης
και της κατάρτισης των ενηλίκων.

Διάγραμμα 3.1: Πληθυσμός ανά ηλικιακή κατηγορία, 2000-2019

Πηγή:Eurostat

Το εργατικό δυναμικό ή ο πληθυσμός ανά επίπεδο εκπαίδευσης και τομέα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τα αποθέματα προσφοράς δεξιοτήτων. Ο πληθυσμός με
ανώτατη εκπαίδευση παρέχει πληροφορίες για τις συνολικές δεξιότητες. Από την άλλη, το
επίπεδο εκπαίδευσης παρέχει πολύ βασικές πληροφορίες, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη εάν
υπάρχει κάποια πιθανότητα σύγκρισης (π.χ. κοιτάζοντας τις τάσεις με την πάροδο του χρόνου ή
σε σύγκριση με άλλες χώρες). Η ανάλυση των αποφοίτων δείχνει εισροές στην προσφορά
εργασίας και περιγράφει τι νέες δεξιότητες προσφέρονται από τα άτομα που εισέρχονται στην
αγορά εργασίας. Με δεδομένη τη μη ύπαρξη σχέσης ένας προς έναν μεταξύ θέσεων εργασίας
και προσόντων, το επίπεδο και το πεδίο της εκπαίδευσης που κατέχει το άτομο επηρεάζει
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σημαντικά τις πιθανότητές του να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα στενό ή ευρύτερο φάσμα θέσεων
εργασίας. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των αποφοίτων παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με
την παροχή δεξιοτήτων. Το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ένας σημαντικός δείκτης προσφοράς
δεξιοτήτων αλλά όχι επαρκής.
Οι αριθμοί και οι τύποι αποφοίτων δεν παρέχουν ακριβείς αριθμούς προσφοράς
εργασίας. Μετά την έξοδο από το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή λήψης
εξειδικευμένης τεχνικής δεξιότητας, οι απόφοιτοι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα εκτός
από την είσοδο στην αγορά εργασίας: μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο
εκπαίδευσης, μπορούν να ξεκινήσουν μια οικογένεια ή μπορούν να μεταναστεύσουν από τη
χώρα. Για να μετρήσουμε την πραγματική προσφορά, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο μερίδιο των
αποφοίτων θα συνεχίσουν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και πόσοι θα αποχωρήσουν από
την τοπική αγορά εργασίας για άλλους λόγους (π.χ. έναρξη οικογένειας, μετανάστευση). Η
πραγματοποίηση αυτών των εκτιμήσεων είναι δυνατή, αλλά απαιτεί πηγές δεδομένων που
επιτρέπουν το συνδυασμό δεδομένων από διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, αποφεύγοντας τη
διπλή μέτρηση (π.χ. μεταπτυχιακά πτυχία μετά από πτυχία ή άτομα που αποφοιτούν σε
περισσότερα από ένα πεδία) και ιδανικά τον εντοπισμό των αποφοίτων. Η έλλειψη αυτών των
δεδομένων για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα της ανάλυσης καθιστά ανέφικτη την ανάλυση
των αποφοίτων στην εν λόγω μελέτη.
Τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με το βαθμό και την κατεύθυνση στην οποία το εργατικό δυναμικό προσαρμόζει τις
δεξιότητές του. Οι ενήλικες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συνήθως
βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας. Η εκπαίδευσή τους δεν θα συμβάλει στην επίλυση των
ελλείψεων εργασίας από την άποψη της ποσότητας. Ωστόσο, μπορεί να συμβάλει στην
προσαρμογή της προσφοράς δεξιοτήτων σε ποιοτικούς όρους. Με τη συμμετοχή στην
εκπαίδευση, ο ενήλικος πληθυσμός μπορεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να αποδώσει
καλύτερα στον εργασιακό του χώρο ή μπορεί να εκπαιδεύσει άλλα άτομα. Το ποσοστό
συμμετοχής των ενηλίκων δείχνει το βαθμό στον οποίο ο ενήλικας πληθυσμός προσαρμόζει τις
δεξιότητές του.
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3.2 Διεθνείς πρακτικές στην εκτίμηση της προσφοράς εργασίας
Ανάλογα με την ανάγκη και τους διαθέσιμους πόρους, το βασικό μοντέλο πρόβλεψης της
προσφοράς εργασίας που παρουσιάζεται στην συγκεκριμένη μελέτη μπορεί είτε να απλοποιηθεί
είτε να επεκταθεί περαιτέρω. Για το σκοπό αυτό παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες μελέτες
ερευνητών γύρω από την προσφορά εργασίας, αναφέροντας ενδεικτικά το βασικό μοντέλο που
χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.
Συγκεκριμένα, η μελέτη των Fuchs J.et al (2017), παρουσιάζει ένα στοχαστικό μοντέλο
για την πρόβλεψη του γερμανικού πληθυσμού και της προσφοράς εργασίας έως το 2060. Τα
ερωτήματα που επιδιώκεται να απαντηθούν στην εν λόγω μελέτη εστιάζουν στο πώς
αναπτύσσεται ο πληθυσμός και πόσα άτομα θα είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας. Για την
απάντηση αυτών των ερωτημάτων, πρέπει να αναλυθεί και να προβλεφθεί ο πληθυσμός της
ηλικίας για εργασία και τα ποσοστά συμμετοχής του εργατικού δυναμικού (LFPR) (Fuchs,
Sohnlein, Weber B., & Weber E., 2017). Η παρούσα μελέτη παρέχει μια πρόβλεψη αυτών των
δύο μεταβλητών για τη Γερμανία, εφαρμόζοντας τη μέθοδο Cohort-Component για την
πρόβλεψη του πληθυσμού και για την σύνδεση αυτής της πρόβλεψης με τα ποσοστά
συμμετοχής. Για την μείωση της διάστασης αλλά και για να ληφθεί υπόψη η υψηλή συσχέτιση
μεταξύ των μεταβλητών, γίνεται εκμετάλλευση της εφαρμογής κύριων συστατικών ανάλυσης
(PCA) στη σειρά συγκεκριμένων ομάδων. Τα κύρια συστατικά (PC) έχουν αποδειχθεί
κατάλληλα για την εκτίμηση των δημογραφικών στοιχείων, ιδίως της θνησιμότητας. Η χρήση
της προσέγγισης PC για τα ποσοστά της αλλαγής του πληθυσμού, δηλαδή η γέννηση, η
θνησιμότητα, η μετανάστευση και η αποδημία, επιτρέπει μια πολύ πιο αποτελεσματική
μοντελοποίηση του ηλικιακού προτύπου. Όσον αφορά τον πληθυσμό, οι LFPRs χωρίζονται ανά
ηλικία, φύλο και εθνικότητα και υπολογίζονται με μια προσέγγιση οικονομετρικών
χρονοσειρών. Για τον υπολογισμό του εργατικού δυναμικού, τα ποσοστά συμμετοχής
συνδυάζονται με τον αντίστοιχο πληθυσμό.
Στη συνέχεια, η μελέτη των Kanwal et al (2018), στοχεύει στην εύρεση των
καθοριστικών παραγόντων βάσει των συνολικών ωρών εργασίας στο Πακιστάν. Η ανάλυση
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα από την αντίστοιχη Έρευνα Εργατικού
Δυναμικού (2010-2011). Οι οικονομετρικές αναλύσεις περιγράφουν τους καθοριστικούς
παράγοντες των συνολικών ωρών εργασίας από προσωπικούς παράγοντες (ηλικία, φύλο,
εκπαίδευση και οικογενειακή κατάσταση), χαρακτηριστικά νοικοκυριού (μέγεθος νοικοκυριού
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και αριθμός αδελφών) και περιφερειακά χαρακτηριστικά (όπως επαρχία και περιοχή). Για το
σκοπό αυτό, η μελέτη χρησιμοποιεί ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Επιπλέον, η κύρια
συνεισφορά της συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι ενώ οι εμπειρικές μελέτες συνήθως δεν
λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, για μια
αναπτυσσόμενη χώρα όπως το Πακιστάν (Kanwal, Ahmad, Arshed, & Gulzar, 2018), η εν λόγω
μελέτη καλύπτει αυτό το κενό παρουσιάζοντας μια λεπτομερή περιγραφική και οικονομετρική
ανάλυση των συνολικών ωρών εργασίας. Για να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν
τις συνολικές ώρες εργασίας των νοικοκυριών, αυτή η μελέτη έχει εφαρμόσει ένα μοντέλο
γραμμικής παλινδρόμησης. Αυτό το μοντέλο συμβάλει στην εμπειρική διερεύνηση της
επίδρασης

των

προσωπικών,

οικιακών

και

περιφερειακών

χαρακτηριστικών

στην

υποαξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων ενός εργαζομένου. Η γραμμική παλινδρόμηση
χρησιμοποιείται εφαρμόζοντας τη μέθοδο «ελαχίστων τετραγώνων» (OLS) στις συνολικές ώρες
εργασίας (Kanwal, Ahmad, Arshed, & Gulzar, 2018).
Επίσης, η προσπάθεια των Golley και Tyers (2006) για διερεύνηση των δεσμών μεταξύ
της δημογραφικής αλλαγής, της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και της οικονομικής
ανάπτυξης στην Κίνα, τους οδήγησαν στην χρήση ενός παγκόσμιου δημογραφικού υπομοντέλου που συνδυάζεται με μια προσαρμογή του παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου GTAPDynamic11 στο οποίο τα περιφερειακά νοικοκυριά χωρίζονται ανά ηλικία και φύλο (Golley &
Tyers, 2006). Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο χρησιμοποιείται για να διερευνήσει τις επιπτώσεις
στην ανάπτυξη των εναλλακτικών πολιτικών γονιμότητας και της αυξημένης συμμετοχής
ηλικιωμένων στο εργατικό δυναμικό. Το δημογραφικό υπο-μοντέλο παρακολουθεί πληθυσμούς
σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες και δύο φύλα: συνολικά 8 ομάδες πληθυσμού σε καθεμία από τις
14 περιοχές. Για την αξιολόγηση του αριθμού των «ισοδύναμων πλήρους απασχόλησης»
εργαζομένων καταρτίζονται πρώτα τα ποσοστά συμμετοχής εργατικού δυναμικού, ανά φύλο και
ηλικιακή ομάδα για κάθε περιοχή από στατιστικά στοιχεία της ILO για τον «οικονομικά ενεργό
πληθυσμό» (Golley & Tyers, 2006). Στη συνέχεια, ερευνάται το ποσοστό των εργαζομένων
μερικής απασχόλησης καθώς και των ωρών εργασίας συγκρινόμενα με κάθε περιφερειακό
11

Το GTAP-Dynamic είναι ένα μοντέλο δυναμικής προσομοίωσης πολλαπλών περιοχών και πολλών προϊόντων της

παγκόσμιας οικονομίας. Πρόκειται για ένα μικροοικονομικό μοντέλο, δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία και ο
πλούτος δεν αντιπροσωπεύονται και οι τιμές καθορίζονται σε σχέση με ένα παγκόσμιο αριθμητικό. Στην εκδοχή
που χρησιμοποιείται, ο κόσμος υποδιαιρείται σε 14 περιοχές.
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πρότυπο για την πλήρη απασχόληση. Για κάθε ηλικιακή ομάδα, φύλο και περιοχή,
προσδιορίζεται μια περιοχή στόχος, της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας
προσεγγίζεται ασυμπτωτικά (Golley & Tyers, 2006).
Επιπλέον, οι Gaosheng et al (2017), εκτιμούν την διαρθρωτική προσφορά εργασίας με
γραμμικούς-τμηματικούς διαχωρισμούς και μη παρατηρούμενη ενδογενή ετερογένεια σε δύο
στάδια (Ju, Gan, & Li, 2017). Στο πρώτο στάδιο γίνεται χρήση μη παραμετρικών μεθόδων
Evdokimov (2010), η οποία χρησιμεύει στον εντοπισμό της υπό όρους κατανομής της μη
παρατηρούμενης ετερογένειας. Στο δεύτερο στάδιο, η υποθετική συνεισφορά συνδέεται με το
αρχικό δομικό μοντέλο για την εκτίμηση της προσφοράς εργασίας. Η μεθοδολογία αυτή
εφαρμόζεται για την εκτίμηση της προσφοράς εργασίας των παντρεμένων ανδρών στις ΗΠΑ
κατά τα έτη 2004 και 2005 (Survey of Income and Program Participation-SIPP). Σύμφωνα με
τους ερευνητές συνιστάται ότι η (ενδογενής) μη παρατηρούμενη ετερογένεια μπορεί να έχει
σημαντικές επιπτώσεις για την εκτίμηση της προσφοράς εργασίας κάτω από υποσύνολα του
πληθυσμού τα οποία έχουν διαχωριστεί γραμμικά.
Σε τοπικό επίπεδο, η μελέτη του Ρουπακιά (2018), επιχειρεί την πρόβλεψη προσφοράς
δεξιοτήτων κατά την περίοδο 2018-2022. Πιο αναλυτικά, εφαρμόζεται ένα multinomial logistic
υπόδειγμα παλινδρόμησης, με σκοπό να εκτιμηθεί η πιθανότητα ενός ατόμου να έχει αποκτήσει
ένα δεδομένο επίπεδο εκπαίδευσης σε ορισμένο χρόνο. Η προσπάθεια αυτή επιχειρείται
κάνοντας χρήση του φυσικού λογάριθμου του λόγου των πιθανοτήτων (log-odds) ενός ατόμου
να έχει απόκριση ένα δεδομένο επίπεδο δεξιοτήτων. Η μεταβλητή απόκρισης (response variable)
περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό επίπεδο βάσει της
κωδικοποίησης ISCED. Οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε μικρο-δεδομένα από την Έρευνα
Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 1999-2017. Οι ερμηνευτικές μεταβλητές του
υποδείγματος περιλαμβάνουν ψευδομεταβλητές ηλικιακών ομάδων, φύλο και τους όρους
αλληλεπίδρασης χρόνος*ηλικιακή ομάδα και χρόνος*φύλο (Wilson, 2008). Στη συνέχεια, το
υπόδειγμα εκτιμάται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). Τέλος,
χρησιμοποιείται η μήτρα των παραμέτρων με σκοπό την εκτίμηση της κατανομής του
πληθυσμού ανά εκπαιδευτική κατηγορία και χρονική περίοδο.
Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες για την προσφορά εργασίας είναι αυτή των Stehrer
και Leitner (2019), η οποία εξετάζει τις πιθανές συνέπειες στην αγορά εργασίας των
παρατηρούμενων δημογραφικών τάσεων στην ΕΕ. Η εργασία τους εφαρμόζει ένα απλό μοντέλο
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βασισμένο στην τάση των τελευταίων 15 ετών του εργατικού δυναμικού καθώς και του
ποσοστού ενεργού πληθυσμού, που μαζί καθορίζουν την εξέλιξη της προσφοράς εργασίας, την
παραγωγικότητα της εργασίας και τέλος της αύξησης του ΑΕΠ. Οι Stehrer και Leitner (2019)
κάνοντας χρήση μεθόδων προσομοίωσης πιθανών σεναρίων για τη μελλοντική ανάπτυξη της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας κατέληξαν σε προβλέψεις έως το 2050. Οι προβλεπόμενες
μελλοντικές τάσεις τόσο της προσφοράς εργασίας όσο και της ζήτησης χρησιμοποιούνται στη
συνέχεια για να διαπιστωθεί εάν και σε ποια χρονιά οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις του
παρελθόντος είναι πιθανό να επηρεάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο την περαιτέρω ανάπτυξη.

3.3 Πρόβλεψη της προσφοράς εργασίας για τα έτη 2020 - 2024
Με σκοπό την πρόβλεψη της προσφοράς δεξιοτήτων στην Ελλάδα για το διάστημα 2020-2024,
αρχικά

εφαρμόζεται

ένα

multinomial

logistic

(mlogit)

υπόδειγμα

παλινδρόμησης,

εναρμονισμένο με τη μεθοδολογία του Ρουπακιά (2018). Μέσω του συγκεκριμένου
υποδείγματος εκτιμάται η πιθανότητα ενός ατόμου να έχει αποκτήσει ένα δεδομένο επίπεδο
εκπαίδευσης. Η ανάλυση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό
επίπεδο βάσει της κωδικοποίησης ISCED. Πιο συγκεκριμένα, η διάκριση σε Ανειδίκευτους
(καμία εκπαίδευση ή υποχρεωτική εκπαίδευση), Μέτρια ειδικευμένους (απόφοιτοι λυκείου ή
όσοι έχουν λάβει τεχνική κατάρτιση μετά το λύκειο) και Υψηλά ειδικευμένους (τριτοβάθμια
εκπαίδευση, μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές).
Η ανάλυση της προσφοράς ακολουθεί την ανάλυση που προηγήθηκε για τη ζήτηση των
επαγγελμάτων. Πιο αναλυτικά, το υπόδειγμα που εφαρμόζεται έχει την ακόλουθη μορφή:
𝑃(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖 = 1) =
𝑃(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖 = 2) =
𝑃(𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑖 = 3) =

𝑒 𝛽1 𝑋𝑖
1 + ∑2𝑘=1 𝑒 𝛽𝑘𝑋𝑖
1
1+

∑2𝑘=1 𝑒 𝛽𝑘𝑋𝑖

𝑒 𝛽3 𝑋𝑖
1 + ∑2𝑘=1 𝑒 𝛽𝑘𝑋𝑖

Οι ερμηνευτικές μεταβλητές του υποδείγματος περιλαμβάνουν ψευδομεταβλητές
ηλικιακών ομάδων, φύλο για το εξεταζόμενο διάστημα και τους όρους αλληλεπίδρασης

100

ΕΙΕΑΔ

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΛΑΔΟ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

χρόνος*ηλικιακή ομάδα και χρόνος*φύλο, βάσει της μεθόδου του Wilson (2008). Η εκτίμηση
του υποδείγματος χρησιμοποιεί τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας. Τέλος, για να επιτευχθεί η
εκτίμηση του πληθυσμού ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ανά χρονική περίοδο χρησιμοποιείται η
εκτιμημένη μήτρα των συντελεστών του υποδείγματος όπως αυτή προέκυψε από την εφαρμογή
της παραπάνω μεθόδου.
Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται οι εκτιμώμενοι συντελεστές που προέκυψαν από την
εφαρμογή του μοντέλου multinomial logit παλινδρόμησης καθώς και το επίπεδο αναφοράς,
αντίστοιχα. Τα τυπικά σφάλματα δίνονται σε παρένθεση κάτω από τις εκτιμήσεις των
συντελεστών. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του multinomial logit μοντέλου είναι ότι εκτιμά
τα μοντέλα 𝑘 − 1, όπου το 𝑘 είναι ο αριθμός των επιπέδων της μεταβλητής αποτελεσμάτων. Σε
αυτήν την περίπτωση, η Stata όρισε την ομάδα των Μέτρια Ειδικευμένων ως ομάδα αναφοράς,
και ως εκ τούτου υπολόγισε ένα μοντέλο για τους Ανειδίκευτους σε σχέση με τους Υψηλά
Ειδικευμένους. Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις παραμέτρων είναι σχετικές με την ομάδα αναφοράς,
η τυπική ερμηνεία του multinomial logit μοντέλου είναι ότι για μια αλλαγή μονάδας στη
μεταβλητή πρόβλεψης, η σχετική πιθανότητα του εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση με την
ομάδα αναφοράς αναμένεται να αλλάξει με την αντίστοιχη εκτίμηση παραμέτρου της δεδομένου
ότι οι μεταβλητές στο μοντέλο διατηρούνται σταθερές.
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Πίνακας 3.1: Εκτιμήσεις υποδείγματος multinomial logit
Μεταβλητές

Γυναίκες
Ηλικία
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
Έτος
Σταθερός όρος
Pseydo-R2
Αρ. Παρατηρήσεων
LR Statistic

Συντελεστές

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Ανειδίκευτοι
0,022***
0,017
(0,002)
-2,717***
(0,007)
-2,033***
(0,006)
-1,719***
(0,006)
-1,499***
(0,006)
-1,269***
(0,006)
-0,976***
(0,006)
-0,594***
(0,006)
-0,21***
(0,006)
0,177***
(0,006)
0,567***
(0,006)
-0,05***
(0,000)
1,509***
(0,005)
0,111
3.828.850
884.468

0,027

-2,731

-2,704

-2,046

-2,020

-1,731

-1,707

-1,510

-1,487

-1,281

-1,258

-0,987

-0,965

-0,605

-0,583

-0,221

-0,199

0,166

0,189

0,554

0,579

-0,050

-0,049

1,499

1,519

Συντελεστές

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Υψηλά Ειδικευμένοι
-0,086***
-0,092
-0,080
(0,003)
5,471***
(0,165)
7,096***
(0,164)
7,153***
(0,164)
7,064***
(0,164)
7,033***
(0,164)
7,035***
(0,164)
7,095***
(0,165)
7,103***
(0,165)
7,106***
(0,165)
7,034***
(0,165)
0,022***
(0,000)
-7,795***
(0,164)
0,111
3.828.850
884.468

5,148

5,793

6,773

7,418

6,830

7,475

6,741

7,386

6,710

7,355

6,713

7,358

6,772

7,417

6,780

7,425

6,784

7,429

6,712

7,357

0,022

0,023

-8,117

-7,472

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Το δεύτερο στάδιο της πρόβλεψης της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων
περιλαμβάνει την εκτίμηση του εργατικού δυναμικού την περίοδο 2019-2024. Οι προβολές του
εργατικού δυναμικού επιτυγχάνονται με τη χρήση της μεθοδολογίας Box & Jenkins12 και την
εφαρμογή μοντέλων ARIMAX (Ρουπακιάς, 2018). Σε αρκετές εμπειρικές μελέτες για τις
μακροοικονομικές προβλέψεις, όπως για παράδειγμα στη μελέτη των Stock και Watson (1999),
διαπιστώθηκε ότι η ενσωμάτωση εξωγενών μεταβλητών στο μοντέλο βελτιώνει σημαντικά την
απόδοση των προβλέψεων. Για παράδειγμα, οι Hamiltion & Perez-Quiros (1996) πρότειναν ότι ο
Πρόδρομος Οικονομικός Δείκτης (Composite Leading Indicator - CLI) είναι ένας καλός
προγνωστικός παράγοντας για το ΑΕΠ, ειδικά σε περίπτωση καμπής μιας οικονομίας.
Δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία
της οικονομίας της χώρας, η πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού για τα επόμενα 5 έτη
βελτιώνεται όταν στο Αυτοπαλίνδρομο μοντέλο Κινητού Μέσου συμπεριληφθεί το ΑΕΠ καθώς
και ο μέσος μηνιαίος μισθός ως εξωγενείς μεταβλητές. Ως εκ τούτου, το μοντέλο ARIMA θα
επεκταθεί σε μοντέλο ARIMA με επεξηγηματική μεταβλητή (X), που ονομάζεται ARIMAX (p,
d, q). Πιο συγκεκριμένα, το ARIMAX (p, d, q) μπορεί να αναπαρασταθεί από:

𝜑(𝐿)(1 − 𝐿)1 𝑌𝑡 = 𝛩(𝐿)𝛸𝑡 + 𝜃(𝐿)𝜀𝑡
όπου, 𝛸𝑡 είναι το διάνυσμα των εξωγενών μεταβλητών, 𝑌𝑡 η χρονολογική σειρά που
αντιπροσωπεύει το εργατικό δυναμικό και 𝜑(𝐿), 𝛩(𝐿), 𝜃 (𝐿) είναι πεπερασμένες σειρές
υστερήσεων.
Στην παρούσα μελέτη τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο υποσύνολα: το υποσύνολο
εκτίμησης και το υποσύνολο αξιολόγησης. Στη συνέχεια, η ανάλυση ακολουθεί τα παρακάτω
βήματα:
1) Εφαρμόζεται ο Επαυξημένος Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Augmented Dickey-Fuller
Test) (Dickey and Fuller, 1979; 1981) από τον οποίο προκύπτει η ύπαρξη μοναδιαίας
ρίζας. Ως εκ τούτου, η τάξη ολοκλήρωσης ορίζεται σε 𝑑 = 1.

12

Η μέθοδος Box & Jenkins περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το στάδιο της ταυτοποίησης. Στην εν λόγω περίπτωση,

ελέγχεται ο βαθμός ολοκλήρωσης της υπό εξέτασιν χρονολογικής σειράς, η τάξη του αυτοπλανίδρομου τμήματος
και του κινητού μέσου όρου των σφαλμάτων, αντίστοιχα.
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2) Επιλέγεται το κατάλληλο υπόδειγμα με βάση το κριτήριο BIC με βάση το οποίο
καθορίζονται οι τιμές των (𝑝, 𝑞 ) = (2,1). Συνεπώς, το τελικό μοντέλο που προκύπτει
είναι το 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴𝑋(2,1,1).
Τέλος, αφού ολοκληρωθούν τα στάδια της ταυτοποίησης και της εκτίμησης, εκτελούνται
διαγνωστικοί έλεγχοι επισημαίνοντας την ισχύ του υποδείγματος. Στην ανάλυση της μελέτης,
χρησιμοποιείται ο λογάριθμος του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του λόγου του κατώτατου μισθού
προς το μέσο μισθό στην ελληνική οικονομία. Επίσης, εξετάζεται η ύπαρξης διαρθρωτικής
μεταβολής (structural break) στα δεδομένα. Να επισημανθεί ότι στο υπόδειγμα γίνεται η
υπόθεση ότι η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό είναι συνάρτηση του επιπέδου ανάπτυξης της
οικονομίας, το οποίο μετράμε με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και ότι η συμμετοχή εξαρτάται από το
επίπεδο του κατώτατου μισθού.
Εφαρμόζοντας την παραπάνω μεθοδολογία, προκύπτουν τα αποτελέσματα αναφορικά με
την προσφορά εργασίας για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκριμένα, στον Πίνακα 3.2
αποτυπώνονται τα μερίδια ανά επίπεδο εκπαίδευσης από το 2000 έως το 2019 αλλά και οι
εκτιμήσεις αυτών από το 2020 έως το 2024. Όπως είναι φανερό, στην περίπτωση της
ανειδίκευτης εργασίας παρουσιάζεται μείωση από το 2000 έως το 2019 από 51,1% σε 27,5%, με
την μετάβασή της έως το 2024 να είναι συμβατή με την ιστορική της εξέλιξη. Ομοίως, οι μέτριοι
και υψηλά ειδικευμένοι συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία και μετά το 2019. Πιο αναλυτικά,
το 2024 διακρίνεται αύξηση των μέτρια ειδικευμένων κατά 8,1% από το 2000 και ελάχιστη
αύξηση κατά 1,0% από το 2019. Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη μεταβολή εκτιμάται το 2024
στους υψηλά ειδικευμένους με ποσοστό αύξησης 19,3% από το 2000 και 4,9% από το 2019. Σε
γενικές γραμμές, οι προβλέψεις συνηγορούν στην συνέχιση της εξέλιξης του επιπέδου
δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.
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Πίνακας 3.2: Εκτιμήσεις μεριδίων ανά επίπεδο εκπαίδευσης, 2000-2024
Έτος

Ανειδίκευτοι

Μέτρια Ειδικευμένοι

Υψηλά Ειδικευμένοι

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

51,1%
49,6%
47,7%
46,5%
43,3%
42,3%
41,0%
40,3%
39,4%
38,4%
37,4%
36,5%
34,4%
33,8%
32,3%
31,8%
30,8%
29,7%
28,9%
27,5%
26,3%
25,7%
25,1%
24,5%
23,9%

35,1%
35,9%
36,8%
37,3%
38,7%
39,1%
39,5%
39,7%
39,8%
40,1%
40,3%
40,5%
41,4%
41,1%
41,5%
41,5%
41,8%
41,9%
41,8%
42,1%
42,5%
42,7%
42,8%
43,0%
43,1%

13,5%
14,1%
15,0%
15,6%
16,9%
17,5%
18,2%
18,8%
19,5%
20,5%
21,2%
21,9%
22,8%
23,5%
24,4%
24,7%
25,4%
26,1%
27,0%
27,8%
29,2%
30,1%
30,9%
31,8%
32,8%

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Η παραπάνω ανάλυση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 3.2, όπου διακρίνεται η διαχρονική
πτώση των ανειδίκευτων, με τη χρονιά του 2007 να τέμνεται με τους μέτρια ειδικευμένους.
Μετά το 2007 η ανοδική τάση των μέτρια ειδικευμένων ξεπερνά τους ανειδίκευτους ενώ
ταυτόχρονα το 2019 και μετά οι υψηλά ειδικευμένοι βρίσκονται πάνω από τους ανειδίκευτους.
Στο Διάγραμμα 3.2, η κίτρινη διακεκομμένη γραμμή διαχωρίζει τα πραγματικά ποσοστά
μεριδίων με τις εκτιμήσεις της μελέτης.

Διάγραμμα 3.2: Εκτιμήσεις μεριδίων ανά επίπεδο εκπαίδευσης

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Εφαρμόζοντας τις εκτιμήσεις των μεριδίων ανά επίπεδο δεξιοτήτων σύμφωνα με τη
μέθοδο ARIMAX παρουσιάζεται η πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού για την εικοσαετία
2004-2024 στο Διάγραμμα 3.3. Συγκεκριμένα προβλέπεται σημαντική αύξηση με φθίνοντα
ρυθμό του εργατικού δυναμικού από το 2020 έως το 2024.
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Διάγραμμα 3.3: Πρόβλεψη εργατικού δυναμικού

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Έπειτα, προκύπτουν τα αποτελέσματα της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης
σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο στον Πίνακα 3.3. Όπως διαπιστώνει κανείς, η προσφορά
ανειδίκευτης εργασίας αναμένεται να μειωθεί από το 2019 έως το 2024 κατά περίπου 124
χιλιάδες. Μικρή αύξηση παρατηρείται στο εργατικό δυναμικό που κατέχει ένα μέτριο επίπεδο
δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, εκτιμάται αύξηση κατά 122,7 χιλιάδες από το 2019 στο 2024.
Θεαματική άνοδος της προσφοράς προβλέπεται στους υψηλά ειδικευμένους. Συγκεκριμένα,
αναμένεται να αυξηθεί κατά 289 χιλιάδες, ξεπερνώντας το 1,589 εκατομμύριο.
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Πίνακας 3.3: Προσφορά εργασίας ανά επίπεδο εκπαίδευσης
Έτος

Ανειδίκευτοι

Μέτρια
Ειδικευμένοι

Υψηλά Ειδικευμένοι

Σύνολο

2019

1283,7

1968,9

1300,3

4672,1

2020

1248,8

2017,4

1385,1

4742,7

2021

1231,8

2045,7

1440,7

4791,6

2022

1212,8

2070,6

1495,7

4833,3

2023

1188,6

2086,2

1545,6

4854,2

2024

1159,1

2091,6

1589,2

4852,4

Σημείωση: Οι
αριθμητικές τιμές
είναι σε χιλιάδες

Ανειδίκευτοι
(ISCED 0-2)

Μέτρια
Ειδικευμένοι
(ISCED 3-8)

Υψηλά Ειδικευμένοι (ISCED
9-13)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

3.4 Συμπεράσματα
Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η πρόβλεψη της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο
δεξιοτήτων. Χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την
περίοδο 2000-2019, έγινε εκτίμηση της πιθανότητας να ανήκει κανείς σε μία από τις τρείς
κατηγορίες εκπαίδευσης βάσει της κωδικοποίησης ISCED: Μέχρι γυμνάσιο (0-2), Λύκειο ή
μεταλυκειακή τεχνική κατάρτιση (3-8) και Τριτοβάθμια εκπαίδευση-Διδακτορικό (9-13).
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν εμφανίζουν σημαντική τάση μείωσης της
ανειδίκευτης εργασίας. Αντίθετα, αναμένεται θεαματική αύξηση της προσφοράς υψηλά
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Σχετική μικρή αύξηση προβλέπεται στη προσφορά μέτρια
ειδικευμένης εργασίας. Συγκεντρωτικά, τα άτομα με μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων θα αποτελούν
πάνω από το40% του εργατικού δυναμικού. Αντίστοιχα, το μερίδιο των εξειδικευμένων ατόμων
αναμένεται να καλύψουν το 32,8% ενώ το μερίδιο για τα ανειδίκευτα άτομα εκτιμάται ότι θα
μειωθεί σε 23,9% επί του συνόλου.
Ιδιαίτερης σημασίας χρίζει η σύγκριση των εκτιμήσεων της προσφοράς εργασίας με την
ζήτηση εργασίας, καθώς με τον τρόπο αυτό καθορίζονται τυχόν αναντιστοιχίες. Η τέλεια
αντιστοίχιση στην αγορά εργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή οι παράγοντες στην αγορά
εργασίας λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σε μια κατάσταση ατελούς πληροφόρησης και αυτές οι
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αποφάσεις επηρεάζονται από διάφορες αιτίες (CEDEFOP, 2016, σ. 17). Ορισμένες διαφορές
μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας μπορεί επίσης να είναι θετικές, επειδή επιτρέπουν την
κοινωνική κινητικότητα και παρέχουν κίνητρα για ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομία. Η
ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που επιτυγχάνεται σε επίπεδα χαμηλών δεξιοτήτων
αποτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και οδηγεί σε περιορισμούς για την ανταγωνιστικότητα της
χώρας και την κοινωνική ευημερία. Η κακή αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
δεξιοτήτων έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, για άτομα και εταιρείες, και μπορεί επίσης να
επηρεάσει την οικονομία της χώρας και της κοινωνίας γενικότερα.
Εάν ένα άτομο δεν διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας, ο πιο
προφανής κίνδυνος είναι ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλης
εργασίας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανεργία κατά πρώτο λόγο, ακολουθούμενη
ενδεχομένως από την ανάγκη να αναλάβει δουλειά διαφορετική από εκείνη για την οποία έχει τα
προσόντα του ατόμου. Οι άμεσες και έμμεσες επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την
απόκτηση προσόντων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων δεν επιστρέφονται εάν οι άνθρωποι
εκτελούν εργασία κάτω από τα επίπεδα προσόντων τους ή σε τομείς για τους οποίους δεν έχουν
επίσημα προσόντα. Τέτοιες επενδύσεις σπαταλούνται επίσης μακροπρόθεσμα επειδή οι
δεξιότητες που αποκτήθηκαν προηγουμένως στη μαθησιακή διαδικασία καθίστανται
παρωχημένες εάν δεν χρησιμοποιούνται (CEDEFOP, 2016, σ. 18). Η εκτέλεση μιας εργασίας για
την οποία το άτομο δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγικότητα ή
χαμηλότερη ποιότητα παραγωγής.
Οι αρνητικές επιπτώσεις της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων για τις εταιρείες περιλαμβάνουν
δυσκολίες πρόσληψης, χαμηλή παραγωγικότητα ή ανεπαρκή ποιότητα προϊόντος, επειδή οι
εργαζόμενοι δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για τη δουλειά τους. Υπάρχει επίσης η ανάγκη
για επανεκπαίδευση / απώλεια αρχικής επένδυσης και απώλεια ανταγωνιστικότητας. Οι
εταιρείες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως καθαροί αποδέκτες προσφοράς δεξιοτήτων, καθώς σε
πολλές περιπτώσεις είναι επίσης πάροχοι κατάρτισης κατά τις οποίες αναπτύσσονται δεξιότητες
και δημιουργείται ένα σημαντικό ποσό δεξιοτήτων μέσω της άτυπης μάθησης (CEDEFOP,
2016, σ. 18).
Όλα αυτά τα προβλήματα των ατόμων και των εταιρειών έχουν συνέπειες σε
μακροοικονομικό επίπεδο. Εάν ένας σημαντικός αριθμός ατόμων γίνει άνεργος επειδή οι
δεξιότητές τους δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς, υπάρχει αντίκτυπο στα δημόσια
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οικονομικά (δημόσιο κόστος των επιδομάτων ανεργίας) καθώς και στις ευρύτερες κοινωνικές
συνέπειες της ανεργίας, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός των οικογενειών και ακόμη και η
εγκληματικότητα. Η χαμηλότερη παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού απειλεί την εθνική
ανταγωνιστικότητα και η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων μπορεί να εμποδίσει τις
εσωτερικές επενδύσεις από διεθνείς εταιρείες (CEDEFOP, 2016, σ. 18).
Μπορεί επομένως να υπάρχουν καθοριστικοί παράγοντες του γεγονότος ότι η προσφορά
δεν ακολουθεί την ζήτηση δεξιοτήτων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των ατελών πληροφοριών
και ενός ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου της αγοράς εργασίας. Ενώ η εθνική προσφορά και
ζήτηση δεξιοτήτων μπορεί να φαίνεται ισορροπημένη, οι δύο ενδέχεται να μην συναντώνται
πραγματικά σε περιφερειακές και τοπικές αγορές εργασίας λόγω της περιορισμένης
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Το ανθρώπινο δυναμικό στις εταιρείες καλύπτει την
πρόσληψη, τα επίπεδα μισθών και τις συνθήκες εργασίας, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον
οποίο η πιθανή προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας οδηγεί στην απασχόληση. Αυτό που
φαίνεται να είναι έλλειψη προσφοράς εργασίας από την προοπτική του εργοδότη μπορεί να
συμβεί επειδή οι εργοδότες αργά αναγνωρίζουν την έλλειψη ή απλώς είναι απρόθυμοι να
ανταποκριθούν σε αυτήν αυξάνοντας τους μισθούς.
Η απουσία εργαλείων πληροφόρησης και ενδιάμεσων υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει
αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ακόμη και αν και τα δύο είναι, θεωρητικά,
διαθέσιμα στην αγορά εργασίας. Μακροπρόθεσμα, οι άνθρωποι αποφασίζουν για τις
εκπαιδευτικές τους διαδρομές και τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και τις ανθρώπινες
πηγές και τις διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να βασίζονται σε ατελείς πληροφορίες. Όσο
καλύτερη είναι η πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και το πιθανό μέλλον της
αγοράς εργασίας, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αντιστοιχούν οι αποφάσεις τους.
Συνεπώς, επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται τέλειο συνταίριασμα στην
αγορά εργασίας της συγκεκριμένης μελέτης. Η βραχυχρόνια ισορροπία αναμένεται να
διαμορφωθεί σημαντικά μακροχρόνια. Συνεπώς, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της
προσφοράς και της ζήτησης δεν αποτελεί απόλυτη ένδειξη της κατάστασης κατά την επόμενη
πενταετία.
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Πίνακας 3.4: Σύγκριση Ζήτησης και Προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων
Ζήτηση
2024
SH
Moderate
Scenario
Scenario

DHScenario

730.525

930.546

916.746

900.308

1.283.700

1.159.100

1.744.537

1.760.124

1.734.022

1.702.927

1.968.900

2.086.200

1.435.968

1.388.472

1.367.881

1.343.352

1.300.300

1.589.200

2019
Ανειδίκευτη
εργασία
Μέτρια
Ειδικευμένη
εργασία
Υψηλά
Ειδικευμένη
εργασία

Προσφορά
2024
Πρόβλεψη
2019
ARIMAX

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Στον Πίνακα 3.4 παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την
ανάλυσή μας τόσο για τη ζήτηση όσο και την προσφορά εργασίας, για κάθε ένα από τα τρία
επίπεδα εκπαίδευσης. Όπως διακρίνεται το 2019 υπήρχε υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας
στην κατηγορία της ανειδίκευτης και της μέτριας ειδικευμένης εργασίας. Στις περιπτώσεις της
υψηλής ειδικευμένης εργασίας παρατηρείται το 2019 υπερβάλλουσα ζήτηση, με απόκλιση
περίπου 135 χιλιάδες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στην περίπτωση της ανειδίκευτης εργασίας
διακρίνεται ελάχιστη πτώση το 2024 σε σχέση με τη χρονιά του 2019, όπου παρ’ όλα αυτά
διατηρείται η ανισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας. Συγκεκριμένα,
λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της ζήτησης των τριών σεναρίων, συγκριτικά αναμένεται η
προσφορά εργασίας να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση του μέτρια
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού διατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά με διαφορά 352
χιλιάδες το 2024 από 224 χιλιάδες το 2019. Από την άλλη, προβλέπεται στους υψηλά
ειδικευμένους μεταβολή σε υπερβάλλουσα προσφορά, καθώς εκτιμάται μεταβολή κατά 221
χιλιάδες το 2024 έναντι 135 χιλιάδων το 2019.
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
4.1 Εισαγωγή
Η παρούσα ενότητα συνίσταται στον προσδιορισμό των εξελίξεων της τρέχουσας και
δυνητικής ζήτησης εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Η διερεύνηση αφορά την περίοδο
2010-2019 επιτρέποντας να συγκεντρωθούν πληροφορίες και για τις 13 περιφέρειες της
Ελλάδας γύρω από την απασχόληση και με σκοπό να συνταχθούν διαπιστώσεις και
συμπεράσματα αναφορικά με την πρόβλεψη της περιόδου 2020 έως 2024. Ειδικότερα,
στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση των τάσεων και η προσθήκη σχετικών προβλέψεων
όσον αναφορά τον αριθμό απασχολούμενων του κλάδου Λιανικού και Χονδρικού
εμπορίου σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογικών προδιαγραφών.
Αν και η μελέτη για πρόβλεψη των περιφερειών μιας χώρας δεν βρίσκεται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ερευνητών καθώς δεν παρατηρείται μεγάλος αριθμός
μελετών, παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε αναβίωση. Ένας από τους
κύριους λόγους είναι η αυξημένη επίγνωση ότι η οικονομική ολοκλήρωση13 των
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) παράγει μια μη ισορροπημένη ανάπτυξη που
οδηγεί σε περιοχές που κερδίζουν ή χάνουν. Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επιτύχει
κοινωνική και οικονομική συνοχή και στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των
διαφόρων περιφερειών. Η αποτυχία επίτευξης περιφερειακής συνοχής θα βλάψει σοβαρά
τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν διάφορα σημάδια ότι η περιφερειακή διάσταση
της ΕΕ και, κατά συνέπεια, οι περιφερειακές προβλέψεις καθίστανται ολοένα και πιο
σημαντικές σε πολιτικές που στοχεύουν στην επίτευξη συνοχής (Begg & Mayes, 1991)
Ένας άλλος λόγος για την αυξανόμενη προσοχή προς το περιφερειακό επίπεδο
είναι η αποκέντρωση της πολιτικής για την αγορά εργασίας. Σε διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής Ευρώπης, εργοδότες, συνδικάτα και
13

Η οικονομική ολοκλήρωση στοχεύει στη μείωση του κόστους τόσο για τους καταναλωτές όσο και

για τους παραγωγούς και στην αύξηση του εμπορίου μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη
συμφωνία. Η οικονομική ολοκλήρωση αναφέρεται μερικές φορές ως περιφερειακή ολοκλήρωση, όπως
συμβαίνει συχνά μεταξύ γειτονικών εθνών.
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κυβερνητικοί φορείς προσπαθούν συλλογικά να λύσουν προβλήματα στην αγορά
εργασίας, ιδίως σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται
μελέτες στις οποίες η αγορά εργασίας θεωρείται ότι είναι κάτι περισσότερο από μια απλή
οικονομική ανταλλαγή μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Σε σχέση με τις τάσεις της
κοινωνικοποίησης και της ένταξης, γίνεται κατανοητό ότι η ίδια η περιφέρεια έχει μια
συγκεκριμένη και καθοριστική επίδραση στη δομή και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας
(Eberts & Stone, 1992)
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και επισημαίνοντας ότι ο προσδιορισμός
του δυναμισμού κλάδων και επαγγελμάτων αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους
της μελέτης, είναι αξιόλογο να επιτευχθεί μια συνολική και αναλυτική εικόνα της αγοράς
εργασίας και των τάσεων της σε περιφερειακό επίπεδο. Η παρακάτω ανάλυση
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το χρονικό διάστημα 2010-2019.

4.1.1 Ανάλυση κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια για το διάστημα 2010-2019

Στην παρούσα υποενότητα αναλύεται ο μέσος αριθμός των απασχολούμενων ανά κλάδο
(ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ 08) στις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική και
Κρήτη για την περίοδο 2010-2019 συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό των
απασχολούμενων ανά περιφέρεια για το 2019, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δυνατή την
ανάγνωση της συγκέντρωσης κάθε κλάδου στις περιφέρειες. Η επιλογή των
συγκεκριμένων περιφερειών έγινε ενδεικτικά χωρίς να επηρεάζει ή να παρέχει επιπλέον
πληροφόρηση στο κομμάτι της συγκεκριμένης έρευνας.
Στο παρακάτω Διάγραμμα 4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των απασχολούμενων για
την περίοδο 2010-2019 ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια
Αττικής αλλά και αποκλειστικά για την τελευταία χρονιά της ανάλυσής μας, το 2019. Στην
περιφέρεια της Αττικής ο κλάδος που βρίσκεται στην πρώτη θέση για το σύνολο των ετών
είναι το «Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο». Ο συγκεκριμένος κλάδος το διάστημα 20102019 αποτυπώνει 267.757 απασχολούμενους και το 2019 257.493 απασχολούμενους. Στη
δεύτερη θέση για όλα τα έτη βρίσκεται ο κλάδος «Δραστηριότητες σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα» με αριθμό απασχολούμενων το 2019 να
αγγίζει τους 227.099 εργαζόμενους. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος της
«Μεταποίησης» όπου το 2019 διέθετε 144.393 απασχολούμενους.
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Διάγραμμα 4.1: Αριθμός απασχολούμενων της Περιφέρειας Αττικής για το διάστημα
2010-2019

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Στην Περιφέρεια της Κρήτης οι σημαντικότεροι κλάδοι, με ελάχιστη διαφορά
απασχολούμενων, αποτελούν αρχικά το «Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο» και έπειτα η
«Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία». Συγκεκριμένα, το διάστημα 2010-2019 ο κλάδος του
εμπορίου απασχολεί 41.959 εργαζόμενους και το 2019 εκτοξεύεται στους 47.636,
μεγαλύτερος αριθμός για όλο το εξεταζόμενο διάστημα. Έπειτα ο κλάδος «Γεωργία,
Δασοκομία, Αλιεία» βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση αγγίζοντας περίπου τις 41 χιλ.
για όλα το διάστημα 2010-2019. Στην τρίτη θέση, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.2,
κατατάσσεται ο κλάδος «Δραστηριότητες Υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
υπηρεσιών εστίασης», με αριθμό απασχολούμενων το διάστημα 2010-2019 να αγγίζει τους
33.615 και το 2019 να φτάνει τους 39.913 απασχολούμενους
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Διάγραμμα 4.2: Αριθμός απασχολούμενων της Περιφέρειας Κρήτης για το διάστημα
2010-2019

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Στο παρακάτω Διάγραμμα 4.3 παρουσιάζεται ο αριθμός των απασχολούμενων ανά
κλάδο για την περίοδο από το 2010 έως το 2019 συγκριτικά με τη χρονιά του 2019, για την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην εν λόγω Περιφέρεια ο
σημαντικότερος κλάδος για όλα τα εξεταζόμενα έτη η «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία»
καθώς διαθέτουν τους περισσότερους απασχολούμενους. Συγκεκριμένα από το 2010 έως
το 2019, καταγράφονται κατά μέσο όρο 54.754 απασχολούμενοι, όπου η Περιφέρεια
βρίσκεται στην 5η θέση στον συγκεκριμένο κλάδο σε σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες.
Τη χρονιά του 2019 ο κλάδος διατηρεί την υψηλή του θέση φτάνοντας τους 46.555
απασχολούμενους.
Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το διάστημα 2010-2019 ο κλάδος του «Χονδρικού και
Λιανικού

εμπορίου».

Συγκεκριμένα

το

διάστημα

αυτό,

καλύπτουν

31.040

απασχολούμενους κατά μέσο όρο και το 2019 αγγίζουν τους 35.886 απασχολούμενους. Ο
τρίτος σημαντικότερος κλάδος είναι η Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, οι οποίοι
περιλαμβάνουν 24.754 απασχολούμενους το διάστημα 2010 έως 2019 ενώ το 2019
υπολογίζονται σε 28.228.
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Διάγραμμα 4.3: Αριθμός απασχολούμενων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης για το διάστημα 2010-2019

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

4.1.2 Ανάλυση του κλάδου Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, ανά ηλικιακή κατηγορία, επίπεδο
εκπαίδευσης και ανά περιφέρεια για το χρονικό διάστημα 2010-2019

Συγκρίνοντας τις δύο πενταετίες για τον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο,
διακρίνεται αύξηση απασχόλησης στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 93,15%
στις ηλικίες 25-49 ετών και εξαιρετικά μεγαλύτερη αύξηση κατά 118,93% στις ηλικίες
άνω των 50 ετών τη πενταετία 2015-2019. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Πελοπόννησος
φαίνεται πως παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στις ηλικιακές ομάδες 15-24 ετών με
ποσοστό 68,8% και το Νότιο Αιγαίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στις ηλικιακές
ομάδες άνω των 50 ετών με ποσοστό 63,4%. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη με υψηλότερα ποσοστά αύξησης κατά μέσο όρο 40,5%, το Βόρειο Αιγαίο με
18,2%, η Δυτική Ελλάδα με 10,2%, τα Ιόνια νησιά με 7,4% και τέλος η Ήπειρος με 2,4%.
Από την άλλη, η πενταετία 2015-2019 σε σχέση με το διάστημα 2010-2014, το υψηλότερο
ποσοστό μείωσης διακρίνεται στην Αττική και συγκεκριμένα στις ηλικίες 15-24 ετών με
ποσοστό μείωσης 38,47% μεταξύ των πενταετιών και έπειτα στις ηλικίες 25-49% με
ποσοστό μείωσης 24,84%. Στις περιφέρειες Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη εμφανίζονται
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μειωμένες στον συγκεκριμένο κλάδο βάσει των δύο πενταετιών μείωση κάτω από 10%.
Τέλος, ποσοστό μείωσης κάτω από 1% παρουσιάζουν η Δυτική Μακεδονία και η
Θεσσαλία. Η παραπάνω ανάλυση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 4.4.

Διάγραμμα 4.4: Σύγκριση μεταξύ των πενταετιών 2010-2014 και 2015-2019, ανά
επίπεδο εκπαίδευσης και ανά περιφέρεια του κλάδου Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Συγκρίνοντας τις δύο πενταετίες, στον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο
παρατηρούμε ότι τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης μεταξύ των δύο πενταετιών και
συγκεκριμένα των υψηλά ειδικευμένων διακρίνονται στις περιφέρειες Κρήτη και Ιόνια
Νησιά. Συνολικά η συγκεκριμένη κατηγορία επιπέδου δεξιοτήτων παρουσιάζει αυξημένα
ποσοστά την τελευταία πενταετία σε σχέση με την προηγούμενη. Στην περίπτωση των
μέτρια ειδικευμένων διακρίνουμε αυξημένα ποσοστά μεταξύ των δύο πενταετιών στις
περιφέρειες Νότιο Αιγαίο και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συγκεκριμένα 21,75%
και 21,05% αντίστοιχη αύξηση. Από την άλλη, διακρίνεται μείωση 12,66% στην
περιφέρεια ‘Ήπειρος. Η παραπάνω ανάλυση αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 4.5.
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Διάγραμμα 4.5: Σύγκριση μεταξύ των πενταετιών 2010-2014 και 2015-2019, ανά
επίπεδο εκπαίδευσης και ανά περιφέρεια του κλάδου Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Τέλος, στην κατηγορία των ανειδίκευτων διακρίνεται αυξημένο ποσοστό 57,96%
στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και μείωση 55,77% στην περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας Συνολικά στην συγκεκριμένη κατηγορία δεξιοτήτων διαπιστώνονται μειώσεις
στις περισσότερες από τις περιφέρειες της χώρας μεταξύ των δύο πενταετιών.

4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση

4.2.1 Παραδοσιακές Μέθοδοι Πρόβλεψης

Η εμπειρική ανάλυση για την πρόβλεψη της ζήτησης ανά περιφέρεια βασίζεται σε δύο
εναλλακτικούς θεωρητικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την παραδοσιακή
οικονομετρική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη εφαρμόζει θεωρητικά
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οικονομετρικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε παλινδρομήσεις panel δεδομένων με
σταθερές και τυχαίες επιδράσεις (fixed and random effects) καθώς και προβλεπτικά
υποδείγματα ARIMAX (βλ. Κεφάλαιο 2). Τα οικονομετρικά μοντέλα τα οποία
εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη πρόβλεψη ανά περιφέρεια έχουν περιγραφεί αναλυτικά
στο Κεφάλαιο 2 της συγκεκριμένης μελέτης. Ο δεύτερος πυλώνας χρησιμοποιεί σύγχρονες
και καινοτόμες τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning). Τα οικονομετρικά
μοντέλα χρησιμοποίησαν δεδομένα βάσει της περιόδου 2010-2019. Τα δεδομένα από την
ΕΕΔ είναι διαθέσιμα και για προγενέστερα έτη. Παρόλα αυτά κρίθηκε σκόπιμο για την
συγκεκριμένη μελέτη η χρήση των πιο ανανεωμένων στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας.

4.2.2 Μέθοδοι Πρόβλεψης με χρήση Μηχανικής Μάθησης

Σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα της εμπειρικής μας ανάλυσης χρησιμοποιεί σύγχρονες και
καινοτόμες τεχνικές μηχανικής εκμάθησης (machine learning). Αξίζει να σημειωθεί, πως η
συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε δεδομένα εργατικού
δυναμικού για την Ελλάδα και τα τελικά αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Παρά την
ερμηνευτική τους σαφήνεια, οι γενικευμένες γραμμικές μέθοδοι και άλλα συμβατικά
οικονομετρικά εργαλεία ενδέχεται να μην παρέχουν την πιο ακριβή περιγραφή των
σχέσεων μεταξύ των μακροοικονομικών μεταβλητών ή ακόμη να μην μπορούν να
προβλέψουν αόρατες επιπτώσεις ενός φαινομένου. Απ’ την άλλη μεριά, ορισμένες μέθοδοι
μηχανικής εκμάθησης υπερέχουν στην αξιολόγηση δεδομένων που εμφανίζουν μη
γραμμικές σχέσεις ή προκύπτουν από non-Gaussian στοχαστικές διαδικασίες (Breiman,
2001).
Το θεώρημα «no free lunch» της μηχανικής εκμάθησης δηλώνει ότι τα
επιστημονικά δεδομένα δεν μπορούν εκ των προτέρων να καθορίσουν για το ποιο μοντέλο
ταιριάζει καλύτερα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή προγνωστικό στόχο
(Wolpert, 1996). Οι εκ των προτέρων υποθέσεις έχει αποδειχθεί επαρκώς βιβλιογραφικά
πως αδυνατούν να αντικαταστήσουν τον πειραματισμό. Κατά συνέπεια, είναι συνετό οι
σύγχρονες μελέτες να φτάσουν πέρα από τη συμβατική οικονομετρία και να εφαρμόσουν
όσο επιτρέπει η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ μεθόδους μηχανικής εκμάθησης. Στην
παρούσα μελέτη, έχουν εφαρμοστεί αλγόριθμοι που βασίζονται σε δέντρα αποφάσεων,
μηχανικές μεθόδου γραμμικών παλινδρομήσεων και βελτιστοποίηση παραμέτρων με
χρήση μηχανικών μεθόδων.
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Δεδομένα και Μεταβλητές
Το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάλυση
περιλαμβάνει δεδομένα από την ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας
για την περίοδο 2010-2019 σε τριμηνιαία ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις σταθμίσεις
τριμήνου των ατόμων όπως αυτή παρέχεται από την ΕΕΔ. Επιπλέον δεδομένα, σχετικά με
το ΑΕΠ καθώς και τον πληθυσμό ανά περιφέρεια αντλήθηκαν από την ευρωπαϊκή
δημόσια βάση δεδομένων της EUROSTAT. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν αρχικά
χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο STATA 14 MP ενώ στη συνέχεια το μεγαλύτερο
μέρος της ανάλυσης και της άντλησης των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Anaconda – Python 4.9.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθεί βασικούς κανόνες της ανάλυσης
ποσοτικών δεδομένων. Ο βασικός κανόνας που εφαρμόστηκε στην παρούσα ανάλυση,
αφορά τη μείωση της πολυπλοκότητας της ανάλυσης σε προκαθορισμένα από τον
ερευνητή επίπεδα σύμφωνα με κριτήρια που τίθενται στην αρχή της ανάλυσης. Πιο
αναλυτικά, τα δεδομένα της ΕΕΔ ομαδοποιήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι
δυνατή η ανάλυση των δεδομένων χωρίς τη χρήση υπερ-υπολογιστών, ενώ ταυτόχρονα η
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εξαγόμενων συμπερασμάτων να μην
πλήττεται. Με βάση την παραπάνω αντίληψη, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν
συγκεντρωτικά τα δεδομένα ανά περιφέρεια, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (21 NACE)

και ανά κύρια απασχόληση (10 ISCO επαγγέλματα). Τα δεδομένα

ομαδοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνουν την εικόνα του πληθυσμού με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι δειγματικοί συντελεστές στάθμισης των τριμήνων
επεξεργάστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα να είναι σε θέση να προσφέρουν
ικανή προβλεπτική ικανότητα για το σύνολο του πληθυσμού.
Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή των μεθόδων μηχανικής μάθησης
ήταν αποκλειστικά ποσοτικές. Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές αυτές ήταν:
1) οι αναμενόμενες ώρες εργασίας
2) το επίπεδο εκπαίδευσης
3) η ηλικία
4) οι πραγματικές ώρες εργασίας
5) το ΑΕΠ
6) ο πληθυσμός
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Η βασική θεώρηση της παρούσας άσκησης αφορά την προβολή της ζήτησης ανά
περιφέρεια, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και ανά μονοψήφιο επάγγελμα. Κατά
αυτόν τον τρόπο, η καλύτερη προσέγγιση για τη μεταβλητή στόχο θεωρήθηκε η
μεταβλητή που εκφράζει τις πραγματικές ώρες εργασίας για κάθε κλάδο, επάγγελμα και
περιφέρεια για τα έτη 2020 – 2024 σε τριμηνιαία βάση. Οι υπόλοιπες ερμηνευτικές
μεταβλητές, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία
πρόβλεψης έπειτα από κατάλληλους μετασχηματισμούς.
Πολλοί αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης αποδίδουν με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν
τα δεδομένα κλιμακώνονται κατάλληλα (Muller & Guido, 2016, pp. 134-142). Στην
παρούσα ανάλυση εφαρμόσαμε τυπική κλίμακα στις ερμηνευτικές μεταβλητές καθώς και
στη μεταβλητή στόχο. Με άλλα λόγια, οι μέθοδοι μηχανικής εκμάθησης ανέλυσαν και
ανέφεραν όλα τα αποτελέσματα σε σχέση με τις z-τιμές (Gaussian z-scores) ή
πολλαπλάσια της τυπικής απόκλισης μιας εξαρτημένης ή ανεξάρτητης μεταβλητής από τον
μέσο όρο της. Η σωστή χρήση της μεθόδου μηχανικής εκμάθησης απαιτεί προσεκτική
διαχείριση της αντιστάθμισης μεροληψίας. Αυτό το δίλημμα προκύπτει από μια εγγενή
ιδιότητα όλων των supervised μοντέλων μηχανικής εκμάθησης. Μεγαλύτερη ανακρίβεια ή
μεροληψία, στις εκτιμήσεις των παραμέτρων ενός μοντέλου μπορεί να μειώσει τη
διακύμανση μεταξύ των εκτιμημένων παραμέτρων μέσω των διαφόρων δειγμάτων
(Kohavi & Wolpert, 1996)
Οι supervised μέθοδοι μηχανικής μάθησης που εφαρμόστηκαν σε αυτό το σύνολο
δεδομένων απαιτούσαν τον διαχωρισμό των δεδομένων σε τυχαία υποσύνολα για
εκπαίδευση (train) και δοκιμή (test). Αυτή η πρακτική, που ακολουθείται σπάνια στη
συμβατική οικονομετρία, διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης δεν
απομνημονεύουν απλώς ετικέτες ή τιμές που σχετίζονται με δεδομένα που πρέπει να
προβλεφθούν (Muller & Guido, 2016, pp. 17-18). Κρατώντας ένα μέρος του συνόλου
δεδομένων για δοκιμές, διασφαλίζεται η γενίκευση οποιουδήποτε μοντέλου μηχανικής
μάθησης σε δεδομένα που δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Σύμφωνα
με αυτές τις προτεινόμενες πρακτικές, χωρίζουμε τα δεδομένα μας σε υποσύνολα
εκπαίδευσης και δοκιμής που περιέχουν 75% και 25% αντίστοιχα, ολόκληρου του
συνόλου δεδομένων.
Για να διασφαλίσουμε την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων από οποιονδήποτε
ερευνητή επιθυμεί, θέτουμε ένα αρχική συνθήκη (seed = 1) για τη δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών SciKit-Learn. Αυτή η τυχαία αρχική συνθήκη αναφέρετε όχι μόνο στη
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διάσπαση των δεδομένων σε υποσύνολα εκπαίδευσης και δοκιμών, αλλά και τις εγγενώς
στοχαστικές διεργασίες, στις οποίες βασίζονται οι αλγόριθμοι random forest και extratrees
που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία της πρόβλεψης.
Κατά την εφαρμογή της supervised μηχανικής μάθησης, το πρώτο σημείο επαφής
είναι η γραμμική παλινδρόμηση. Τα γραμμικά μοντέλα αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε
εποχές όπου η χρήση των υπολογιστών δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη, αλλά ακόμη και
στη σημερινή εποχή των υπολογιστών υπάρχουν καλοί λόγοι για τη μελέτη και χρήση
τους. Είναι απλά και συχνά παρέχουν μια επαρκή και ερμηνεύσιμη περιγραφή του πώς οι
εισροές επηρεάζουν τις εκροές. Για σκοπούς πρόβλεψης, μερικές φορές μπορούν να
ξεπεράσουν τα πιο επιτηδευμένα μη γραμμικά μοντέλα, ειδικά σε καταστάσεις με μικρό
αριθμό περιπτώσεων εκπαίδευσης (train subsets). Τέλος, οι γραμμικές μέθοδοι μπορούν να
εφαρμοστούν σε μετασχηματισμούς των εισροών και αυτό διευρύνει σημαντικά το πεδίο
εφαρμογής τους. Αυτές οι γενικεύσεις μερικές φορές ονομάζονται μέθοδοι βασικής
συνάρτησης (basis-function).

Επιλογή Υποσυνόλου (Subset Selection)
Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους συχνά οι ερευνητές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις
εκτιμήσεις των ελαχίστων τετραγώνων.
• Το πρώτο είναι η ακρίβεια της πρόβλεψης: οι εκτιμήσεις των ελαχίστων
τετραγώνων έχουν συχνά χαμηλή μεροληψία αλλά μεγάλη διακύμανση. Η ακρίβεια
πρόβλεψης μπορεί μερικές φορές να βελτιωθεί με τη συρρίκνωση ή τη ρύθμιση
ορισμένων συντελεστών στο μηδέν. Με αυτόν τον τρόπο θυσιάζεται κάπως η
μεροληψία ώστε να μειωθεί η διακύμανση των προβλεπόμενων τιμών και
επομένως μπορεί να βελτιωθεί η συνολική ακρίβεια της πρόβλεψης.
• Ο δεύτερος λόγος είναι η ερμηνεία. Με μεγάλο αριθμό προβλέψεων, συχνά
υπάρχει η ανάγκη να προσδιοριστεί ένα μικρότερο υποσύνολο που εμφανίζει
ισχυρότερα αποτελέσματα. Για να προκύψει η «μεγάλη εικόνα», είναι εφικτό να
θυσιαστούν μερικές από τις μικρές λεπτομέρειες.
O αριθμός προσεγγίσεων για την επιλογή μεταβλητών υποσυνόλου με γραμμική
παλινδρόμηση, η συρρίκνωση και οι υβριδικές προσεγγίσεις για τον έλεγχο της
διακύμανσης, καθώς και άλλες στρατηγικές μείωσης διαστάσεων, εμπίπτουν στο μοντέλο
επιλογής (model selection). Το μοντέλο επιλογής δεν περιορίζεται σε γραμμικά μοντέλα.
Με την επιλογή υποσυνόλου διατηρείται μόνο ένα υποσύνολο των μεταβλητών και
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εξαλείφονται τα υπόλοιπα από το μοντέλο. Η παλινδρόμηση των τετραγώνων
χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των συντελεστών των εισροών που διατηρούνται.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές για την επιλογή του υποσυνόλου.

Μέθοδοι συρρίκνωσης (Shrinkage Methods)
Διατηρώντας ένα υποσύνολο των προβλέψεων και απορρίπτοντας τα υπόλοιπα, η επιλογή
υποομάδων παράγει ένα μοντέλο που είναι ερμηνεύσιμο και πιθανώς έχει μικρότερο
σφάλμα πρόβλεψης από το πλήρες μοντέλο. Ωστόσο, επειδή είναι μια διακριτή διαδικασία
- οι μεταβλητές διατηρούνται ή απορρίπτονται - συχνά εμφανίζει υψηλή διακύμανση και
έτσι δεν μειώνει το σφάλμα πρόβλεψης του πλήρους μοντέλου. Οι μέθοδοι συρρίκνωσης
είναι πιο σταθεροί και δεν πάσχουν τόσο πολύ από την υψηλή μεταβλητότητα. Η
παλινδρόμηση Ridge και Lasso είναι μερικές από τις απλές τεχνικές για την
ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας του μοντέλου και την παράκαμψη της υπερβολικής
προσαρμογής που μπορεί να προκύψει από την απλή γραμμική παλινδρόμηση.

Παλινδρόμηση Ridge
Η παλινδρόμηση Ridge μοιάζει αρκετά με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, εκτός από το
ότι υπάρχει επίσης μια παράμετρος σμίκρυνσης «λ» που ελαχιστοποιεί την αξία του. Το
«λ»

ονομάζεται

επίσης

«παράμετρος

συντονισμού»

και

καθορίζεται

χωριστά

χρησιμοποιώντας τεχνικές εγκυρότητας.
Η

παλινδρόμηση

Ridge

συρρικνώνει

τους

συντελεστές

παλινδρόμησης

επιβάλλοντας ποινή στο μέγεθός τους. Οι συντελεστές ridge ελαχιστοποιούν ένα υπόλοιπο
τετραγώνων,
𝛮

̂ 𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒

𝛽

𝑝

2

𝑝

= argmin {∑(𝑦𝑖 − 𝛽0 − ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝛽𝑗 ) + 𝜆 ∑ 𝛽𝑗2 }
𝛽

𝜄=1

𝑗=1

𝑗=1

όπου λ ≥ 0 είναι μια παράμετρος πολυπλοκότητας που ελέγχει την ποσότητα
συρρίκνωσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή λ, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα
συρρίκνωσης. Οι συντελεστές συρρικνώνονται στο μηδέν (και μεταξύ τους).
Το πλεονέκτημα της παλινδρόμησης Ridge έναντι των ελαχίστων τετραγώνων
βασίζεται στην ανισορροπία μεροληψίας-διακύμανσης. Καθώς το λ αυξάνεται, μειώνεται
η ευελιξία της προσαρμογής παλινδρόμησης της ridge, οδηγώντας σε μειωμένη
διακύμανση αλλά αυξημένη μεροληψία. Η παλινδρόμηση ridge λειτουργεί καλά εάν
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υπάρχουν πολλοί προγνωστικοί παράγοντες με το ίδιο μέγεθος. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι
προγνωστικοί παράγοντες έχουν παρόμοια ισχύ για να προβλέψουν την τιμή-στόχο.

Παλινδρόμηση Lasso
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα που έχει η παλινδρόμηση Ridge, το Lasso (Least Absolute
Shrinkage and Selection Operator) είναι μια εναλλακτική λύση που μπορεί να επιλέξει
σχετικά χαρακτηριστικά που θα είναι χρήσιμα για μοντελοποίηση. Το Lasso έχει επίσης
την παράμετρο συρρίκνωσης, αλλά η διαφορά που έχει με το Ridge είναι ότι δεν υπάρχει
τετραγωνικός όρος του εκτιμώμενου συντελεστή αλλά μόνο μια απόλυτη τιμή. Το Lasso
είναι μια μέθοδος συρρίκνωσης όπως η ridge, με λεπτές αλλά σημαντικές διαφορές. Η
εκτίμηση Lasso ορίζεται από την εξίσωση:
N

p

2

β̂lasso = argmin ∑(yi − βο − ∑ xij βj )
β

i=1

j=1

p

όπου, ∑j=1|βj | ≤ 𝑡.
Όπως και στην παλινδρόμηση ridge, μπορούμε να παραμερίσουμε τη σταθερά𝛽0
τυποποιώντας τους προγνωστικούς παράγοντες. Στη βιβλιογραφία το lasso είναι επίσης
γνωστό ως βασική αναζήτηση (basis pursuit) (Chen, Greene, & Crick, 1998).

Παλινδρόμηση Passive-Aggressive
Οι αλγόριθμοι Passive-Aggressive είναι μια οικογένεια αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης.
Πρόκειται για μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου του αλγορίθμου. Οι αλγόριθμοι PassiveΑggressive χρησιμοποιούνται γενικά για εκμάθηση μεγάλης κλίμακας με μεγάλο αριθμό
επαναλήψεων. Τα δεδομένα εισαγωγής έρχονται σε διαδοχική σειρά και το μοντέλο
μηχανικής εκμάθησης ενημερώνεται βήμα προς βήμα, σε αντίθεση με τη μαζική
εκμάθηση, όπου ολόκληρο το σύνολο δεδομένων δοκιμής χρησιμοποιείται ταυτόχρονα.
Αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου υπάρχει τεράστιος όγκος δεδομένων και
είναι υπολογιστικά ανέφικτο να τρέχει ολόκληρο το σύνολο δεδομένων λόγω του
τεράστιου μεγέθους των δεδομένων.

Συνολική Μεθοδολογική Προσέγγιση
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Στην παρούσα έρευνα εφαρμόζονται οι παραπάνω τρεις μέθοδοι συρρίκνωσης μαζί με την
απλή γραμμική παλινδρόμηση, όπου οι ανεξάρτητες μεταβλητές εισάγονται στο μοντέλο
σε πρώτη δύναμη, σε τετραγωνική και σε κυβική μορφή. Επιπλέον, εκτός από τα γραμμικά
μοντέλα, έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι αμιγούς μηχανικής μάθησης όπως: lasso LARS,
Passive-Aggressive, OMP model, Bayesianridge, SGD, KNN, Voting, Forest, XTrees,
Adaboust, Gradientboosting, XGBoost, EpsilonSVR, NuSVR (Shrestha & Solomatine,
2006; Li, Yin, Quan, & Zhang, 2019; Segal, 2004; Cootes, Ionita, Lindner, & Sauer, 2012;
Ban, Zhang, Pang, Sarrafzadeh, & Inoue, 2013; Wang & Hebert, 2016; Zhang, Deb, Lee,
Yang, & Shah, 2016; Elith, Leathwick, & Hastie, 2008). Ως εκ τούτου, εφαρμόστηκαν 20
διαφορετικά μοντέλα, τα οποία έχουν προβλέψει τη μεταβλητή-στόχο καθένα ξεχωριστά.
Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της κατάλληλης πρόβλεψης ή ο συνδυασμός των
προβλέψεων ώστε να προκύψει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, με βάση τα κριτήρια
επιλογής, τα οποία σε αυτή την περίπτωση έχουν οριστεί να είναι το Mean Absolute Error
(MAE) καθώς και το 𝑅2 για κάθε διαφορετικό μοντέλο.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η καινοτομία της συγκεκριμένης
προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου προκύπτει από
τον συνδυασμό των παραπάνω 20 μοντέλων αφήνοντας τη μηχανική να επιλέξει τη
βαρύτητα που δίνεται σε καθένα από τα μοντέλα, εφαρμόζοντας εκ νέου τεχνικές
μηχανικής μάθησης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση πρόκειται να δημοσιευθεί σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστεί σε σημαντικά συνέδρια, ώστε η
επιστημονική κοινότητα να αποκτήσει ένα επιπλέον εργαλείο, του οποίου τα
αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.

Διάγραμμα 4.6: Πρόβλεψη 4 τριμήνων για την περιφέρεια της Αττικής για το
Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
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Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Στο παραπάνω Διάγραμμα 4.6 παρουσιάζονται οι προβλέψεις των πραγματικών
ορών εργασίας για τα 4 τρίμηνα για την περιφέρεια της Αττικής και τον κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη δύο
εναλλακτικές μεθόδους συνδυασμού των διαφορετικών μοντέλων. Η πρώτη προσέγγιση
(naive forecast) αφορά την από κοινού συνεισφορά καθενός από τα 20 διαφορετικά
μοντέλα με ίσους συντελεστές στάθμισης. Η δεύτερη γραμμή πρόβλεψης (weighted
forecast) έχει προέλθει από τον συνδυασμό των 20 διαφορετικών μοντέλων πρόβλεψης
κάνοντας χρήση του αλγορίθμου μηχανικής μάθησης XTrees όπου το καθένα από τα 20
μοντέλα συνεισφέρει κατά διαφορετικό ποσοστό στην τελική πρόβλεψη.
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4.3 Πρόβλεψη ζήτησης εργασίας ανά περιφέρεια

4.3.1 Αποτελέσματα Πρόβλεψης ζήτησης ανά περιφέρεια με τη χρήση παραδοσιακής μεθόδου

Η ανάλυση και πρόβλεψη του εργατικού δυναμικού των περιφερειών της χώρας της
συγκεκριμένης μελέτης, επικεντρώθηκε στον κλάδο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο. Η
επιλογή του εν λόγω κλάδου, οφείλεται τόσο στην διακύμανση όσο και στην
μεταβλητότητα ανάμεσα στις περιφέρειες. Συγκεκριμένα, ο κλάδος διακρίνεται για τα
αρκετά υψηλά ποσοστά σε όλες τις περιφέρειες σε αντίθεση για παράδειγμα με τον κλάδο
Γεωργία, Δασοπονία, Αλιεία, ο οποίος αν και βρίσκεται πρώτος σε δυναμισμό στο σύνολο
της χώρας, παρουσιάζει μικρή διακύμανση ανάμεσα στις περιφέρειες. Αντίθετα, ο κλάδος
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο εμφανίζει αρκετά υψηλή μεταβλητότητα από περιφέρεια
σε περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας την μεγάλη διακύμανση ανάμεσα στις περιφέρειες.
Ακόμη ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εμπορίου είναι η διαχρονική ανοδική του
πορεία σε όλες τις περιφέρειες. Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων κλάδων
παρουσιάζει διαχρονικά αυξομειώσεις. Οι δραστηριότητες γύρω από το Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο καταγράφουν διαχρονικά τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης θέσεων
εργασίας. Τούτο συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι οι κλάδοι του τριτογενούς τομέα,
όπως το λιανικό και Χονδρικό εμπόριο, αποτελούν βασική πηγή απασχόλησης για την
πλειονότητα της εν λόγω κατηγορίας, εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις τόσο στο
πεδίο της απασχόλησης όσο και στο αντίστοιχο του παραγόμενου προϊόντος. Ο κλάδος
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο κατά την τελευταία δεκαετία εμφανίζει ιδιαίτερο
δυναμισμό, αυξάνοντας τόσο την απασχόληση όσο και το προϊόν του, συμβάλλοντας
αποφασιστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Βάσει των παραδοσιακών μεθόδων πρόβλεψης όπως περιγράφθηκαν παραπάνω,
παρουσιάζουμε την πρόβλεψη της πενταετίας από το 2020 έως το 2024 των
απασχολούμενων ανά περιφέρεια και συγκεκριμένα στο κλάδο Χονδρικό και Λιανικό
εμπόριο για τους προαναφερόμενους λόγους. Η παρακάτω ανάλυση αποτυπώνεται στον
Πίνακα 4.1.
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Πίνακας 4.1: Εκτίμηση με χρήση της παραδοσιακής μεθόδου των απασχολούμενων του κλάδου Χονδρικού και λιανικού εμπορίου των
περιφερειών της Ελλάδας

Ανατολική
Μακεδονία,
Θράκη

Κεντρική
Μακεδονία

Δυτική
Μακεδονία

Ήπειρος

2019

35.886

123.755

11.076

18.307

42.574

2020

26.474

99.682

10.014

14.681

2021

29.584

111.394

11.190

2022

31.010

116.763

2023

32.100

2024

32.675

Δυτική
Ελλάδα

Στερεά
Ελλάδα

Αττική

Πελοπόννησος

13.328

35.628

33.109

257.493

34.151

12.114

26.833

47.636

32.885

12.252

30.641

25.968

228.367

25.145

10.167

21.307

35.787

16.406

36.748

13.691

34.241

29.019

255.198

28.100

11.362

23.811

39.991

11.730

17.197

38.520

14.351

35.892

30.418

267.500

29.454

11.910

24.959

41.919

120.866

12.142

17.801

39.873

14.855

37.153

31.486

276.900

30.489

12.328

25.836

43.392

123.030

12.359

18.120

40.587

15.121

37.818

32.050

281.857

31.035

12.549

26.298

44.169

Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι

Βόρειο
Νότιο Αιγαίο Κρήτη
Αιγαίο

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της πρόβλεψης με τη χρήση της παραδοσιακής
μεθόδου διακρίνουμε στην κορυφή των απασχολούμενων την περιφέρεια Αττικής και
έπειτα ακολουθεί η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως παρουσιάζεται στο
παρακάτω Διάγραμμα 4.7, η Αττική βρίσκεται υψηλότερα από την περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάζει αύξουσα πορεία. Συγκρίνοντας την χρονιά του
2019 με το 2020, διακρίνουμε πτώση των απασχολούμενων κατά 11,31%. Καθώς η χώρα
βρίσκεται ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε ένα δεύτερο κύμα μέτρων μετάδοσης
και κατά συνέπεια ένα lockdown, είναι εύλογη η πρόβλεψη της ζήτησης ανά περιφέρεια
βάσει του απαισιόδοξου σεναρίου «double-Hit». Συνεπώς, η πτώση που προβλέπεται το
τέταρτο τρίμηνο του 2020 οφείλεται στη ασυνήθιστα υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που
επικρατεί στη χώρα και που προκαλείται από την πανδημία COVID-19. Ωστόσο,
παρατηρούμε βελτίωση της εικόνας τη χρονιά του 2021 με αύξηση 11,75% των
απασχολούμενων στο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Τα επόμενα έτη παρουσιάζουν
σταθερή αυξημένη πορεία έως και το 2024 όπου οι απασχολούμενοι αγγίζουν τους 281
χιλιάδες.
Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει παρόμοια εικόνα με την
περιφέρεια Αττικής. Παρ’ όλα αυτά διακρίνουμε ότι η ζήτηση εργασίας της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζεται πιο εξισορροπημένη συγκριτικά με αυτή της
περιφέρειας Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε ισχυρή πτώση το 2020 σε σχέση με
το 2019 κατά 19,45%. Έπειτα η κατάσταση βελτιώνεται με αύξηση των απασχολούμενων
κατά 11,75% το 2021. Στη συνέχεια η κατάσταση των απασχολούμενων στο Χονδρικό και
λιανικό εμπόριο εμφανίζεται αύξουσα αλλά με φθίνοντα ρυθμό. Η παραπάνω ανάλυση για
την περιφέρεια της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας αποτυπώνονται στο
Διάγραμμα 4.7.
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Διάγραμμα 4.7: Εκτιμήσεις των απασχολούμενων του κλάδου Χονδρικού και
λιανικού εμπορίου με τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων για τις περιφέρειες
Αττική και Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Έπειτα στο Διάγραμμα 4.8 αποτυπώνονται οι προβλέψεις των υπόλοιπων 11
περιφερειών της Ελλάδας. Μεταξύ των συγκεκριμένων περιφερειών στην κορυφή
βρίσκεται η περιφέρεια Κρήτης, όπου προβλέπεται πτώση το 2020 σε σχέση με το 2019.
Ωστόσο, το 2021 οι απασχολούμενοι αυξάνονται σημαντικά, δημιουργώντας για την
περιφέρεια άνοδο των απασχολούμενων στο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο έως και το
2024. Στην τελευταία θέση εμφανίζονται οι περιφέρειες Βόρειο Αιγαίο και Δυτική
Μακεδονία, οι οποίες σχεδόν ταυτίζονται το διάστημα της πρόβλεψης από το 2020 έως το
2024. Όπως και σε όλες τις περιφέρειες και σε αυτή την περίπτωση διακρίνουμε πτώση
των απασχολούμενων στο εμπόριο το 2020. Η μείωση αυτή δικαιολογείται από την
κατάσταση πανδημίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Η εικόνα βελτιώνεται το 2021 με
διαχρονική άνοδο έως και το 2024.
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Διάγραμμα 4.8: Εκτιμήσεις των απασχολούμενων στον κλάδο Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων για τις περιφέρειες της Ελλάδας (πλην
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

4.3.2 Αποτελέσματα Πρόβλεψης ζήτησης ανά περιφέρεια με τη χρήση Μηχανικής Μάθησης

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της πρόβλεψης διακρίνουμε ότι οι περισσότεροι
απασχολούμενοι δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Ο παρακάτω Πίνακας 4.2 παρουσιάζει τους απασχολούμενους
στον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου όλων των περιφερειών της Ελλάδας για
το διάστημα από το 2010 έως το 2019 και τα αποτελέσματα της πρόβλεψης για τα έτη από
το 2020 έως το 2024 σύμφωνα με την μέθοδο μηχανικής μάθησης.
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Πίνακας 4.2: Εκτιμήσεις με τη χρήση Μηχανικής Μάθησης των απασχολούμενων του κλάδου Χονδρικό και λιανικό εμπόριο των
περιφερειών της Ελλάδας
Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική

Δυτική

Και Θράκη

Μακεδονία

Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία Ιόνιοι Νήσοι
Δυτική Ελλάδα
Στερεά Ελλάδα Αττική ΠελοπόννησοςΒόρειο Αιγαίο
Νότιο Αιγαίο Κρήτη

2010

33.364

147.355

14.242

23.116

48.040

16.264

46.156

31.203

322.590

33.019

11.080

26.180

46.705

2011

32.039

128.898

14.842

21.069

43.113

14.854

41.926

29.433

319.442

28.245

11.348

23.147

43.894

2012

27.824

115.239

11.843

18.872

36.759

13.697

35.758

26.917

272.909

27.195

13.172

25.256

38.260

2013

24.439

105.689

10.058

16.142

37.085

13.376

33.414

28.720

262.588

25.390

13.516

21.953

38.148

2014

27.200

102.836

11.487

15.672

33.455

14.133

33.997

31.791

258.449

26.016

9.716

20.386

40.437

2015

30.835

111.507

11.771

16.965

33.791

14.513

34.025

28.818

270.548

28.246

10.075

30.790

38.934

2016

31.628

115.033

11.290

15.784

35.468

15.414

34.888

30.156

256.103

30.993

12.611

25.029

43.517

2017

35.057

121.773

12.239

14.690

39.745

15.464

37.368

33.019

256.791

33.080

12.649

24.599

42.746

2018

34.453

127.150

11.062

17.422

45.020

14.506

36.333

32.058

255.491

32.027

12.089

26.853

44.063

2019

35.886

123.755

11.076

18.307

42.574

13.328

35.628

33.109

257.493

34.151

12.114

26.833

47.636

2020

29.926

101.332

9.264

15.058

34.972

10.964

29.057

26.588

209.082

28.073

9.984

21.362

38.836

2021

40.340

136.595

12.488

20.298

47.142

14.780

39.169

35.840

281.842

37.842

13.459

28.797

52.351

2022

37.839

128.126

11.714

19.040

44.219

13.863

36.740

33.618

264.368

35.496

12.624

27.011

49.105

2023

37.367

126.529

11.568

18.802

43.668

13.690

36.282

33.199

261.073

35.053

12.467

26.675

48.493

2024

36.745

124.422

11.375

18.489

42.941

13.462

35.678

32.646

256.725

34.470

12.259

26.230

47.686

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
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Οι απασχολούμενοι εμφανίζουν το μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό στην περιφέρεια
Αττικής ο οποίος παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα από το 2011 έως το 2017 όπου
καταγράφονται. Σύμφωνα με την πρόβλεψη των ετών 2020 έως 2024, διακρίνεται στην
περιφέρεια της Αττικής φθίνουσα πορεία για τη χρονιά του 2020 που οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην πανδημία που επικρατεί στην χώρα. Παρ’ όλα αυτά η πορεία των
απασχολούμενων στο εμπόριο διαφοροποιείται δραστικά για το έτος 2021 όπου
διακρίνεται άνοδος κατά 26,69%. Τα επόμενα έτη έως και το 2024 παρουσιάζουν αρκετές
αυξομειώσεις, με τα ποσοστά μεταβολής να μην υπερβαίνουν το 12%. Η διαχρονική
εξέλιξη του κλάδου εμπορίου της περιφέρειας Αττικής και η αντίστοιχη πρόβλεψη για τα
έτη από το 2020 έως το 2024, αποτυπώνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 4.9. Η κάθετη
διακεκομμένη γραμμή στο Διάγραμμα 4.9, διαχωρίζει την εξέλιξη των παρελθοντικών
τιμών για τα έτη 2010-2019 με την εξέλιξη των προβλέψεων για τα έτη 2020-2024
Πιο αναλυτικά, διακρίνουμε, μετά από τις χαμηλές τιμές του 2020, μιας και η
ανάλυση βασίζεται στο «double-Hit» σενάριο, ισχυρή άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2021
και αύξηση έως το τέταρτο τρίμηνο της συγκεκριμένης χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι
απασχολούμενοι στο εμπόριο αγγίζουν τους 271 χιλιάδες εργαζομένους το πρώτο τρίμηνο
του 2021 και φτάνει τους 289 χιλιάδες το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Η κατάσταση αλλάζει
στις αρχές του 2022 με πτώση των εργαζομένων κατά 11,84%. Στη συνέχεια η τάση των
εργαζομένων παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις. Παρατηρούνται πτώσεις το πρώτο
τρίμηνο του 2023 και του 2024, όπου οι απασχολούμενοι στο εμπόριο στην περιφέρεια
Αττικής αγγίζουν στο τέλος του 2024 τους 263 χιλιάδες.
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Διάγραμμα 4.9: Εκτιμήσεις απασχολούμενων στο κλάδο Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με τη χρήση Μηχανικής Μάθησης της περιφέρειας Αττικής

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Στη συνέχεια, το Διάγραμμα 4.10 αποτυπώνει τις υπόλοιπες περιφέρειες τις
Ελλάδας εκτός της Αττικής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η απασχόληση για το κλάδο
του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου τόσο για το διάστημα 2010 έως 2019 όσο και για
την πρόβλεψη που αφορά τα έτη από το 2020 έως το 2024, για τις 12 περιφέρειες της
χώρας. Στην κορυφή του συνόλου των περιφερειών (πλην Αττικής), διακρίνουμε την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μετά την πτωτική πορεία των απασχολούμενων της
περιφέρειας διακρίνουμε σχετική άνοδο έως και το 2019. Η κάθετη διακεκομμένη γραμμή
στο Διάγραμμα 4.10, διαχωρίζει την εξέλιξη των παρελθοντικών τιμών για τα έτη 20102019 με την εξέλιξη των προβλέψεων για τα έτη 2020-2024. Παρακολουθώντας το
διάστημα 2020, έως και το τελευταίο τρίμηνο προβλέπεται φθίνουσα τάση. Παρόλα αυτά
το πρώτο τρίμηνο το 2021 η τάση αλλάζει δραματικά με μεταβολή των απασχολούμενων
κατά 33,29%. Έπειτα από την ανοδική τάση, το πρώτο τρίμηνο του 2022 διακρίνεται
πτώση κατά 7,25% Από το διάστημα αυτό και μετά, οι μεταβολές είναι σχετικά μικρές, με
ελάχιστες αυξομειώσεις έως και το 2024.
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Διάγραμμα 4.10: Εκτιμήσεις απασχολούμενων στο κλάδο Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο με τη χρήση της Μηχανικής Μάθησης των περιφερειών της Ελλάδας (πλην
της Αττικής)

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Οι επόμενες περιφέρειες με την μεγαλύτερη απασχόληση είναι η περιφέρεια
Θεσσαλία και η περιφέρεια Κρήτης. Οι δύο αυτές περιφέρειες κυμαίνονται αρκετά κοντά,
με την Κρήτη να παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε σχέση με την περιφέρεια
Θεσσαλίας. Σχετικά με την περιφέρεια Θεσσαλίας μεγαλύτερη μεταβολή διακρίνεται το
πρώτο τρίμηνο του 2021 με ποσοστό μεταβολής 22,76%. Έπειτα η μεγαλύτερη πτώση
διακρίνεται το πρώτο τρίμηνο του 2022 με ποσοστό μεταβολής 14,57%. Στη συνέχεια, έως
και το 2024 προβλέπονται αυξομειώσεις που δεν ξεπερνούν το 11% ανά τρίμηνο. Έπειτα η
περιφέρεια της Κρήτης παρουσιάζει υψηλές διακυμάνσεις και συγκεκριμένα, μετά από μια
πτώση στο τέταρτο τρίμηνο του 2020, διακρίνεται άνοδος της απασχόλησης το πρώτο
τρίμηνο του 2021 κατά 29,76%. Σημαντική πτώση διακρίνεται το πρώτο τρίμηνο του
2022, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, του 2023 και του 2024. Αντίθετα, ανοδική τάση
προβλέπεται να επιτευχθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2022, του 2023 και του 2024.
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Μετά τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κρήτης ακολουθούν με αρκετά κοντινές τιμές
οι περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα.
Σχετικά με την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προβλέπουμε μετά την
πτώση του τετάρτου τριμήνου του 2020, άνοδος κατά 27,03% το πρώτο τρίμηνο του 2021.
Τα επόμενα έτη έως και το 2024 οι μεταβολές των απασχολούμενων στο εμπόριο είναι
αρκετά χαμηλές, κοντά στο 3%. Παρ’ όλα αυτά σημειώθηκαν τρείς σημαντικές μειώσεις
στα πρώτα τρίμηνα των ετών 2022, 2023 και 2024. Ομοίως η Δυτική Ελλάδα, παρουσιάζει
άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 16,7% όπου στη συνέχεια της πρόβλεψης
παρατηρούνται ποσοστά αύξησης έως και 8% με τρείς σημαντικές μειώσεις τα πρώτα
τρίμηνα των ετών έως και το 2024. Ακολουθεί η Πελοπόννησος, όπου προβλέπεται
σχετική ανοδική τάση για το διάστημα από το 2020 έως το 2024. Πτώση παρατηρείται το
πρώτο τρίμηνο του 2022 με μεταβολή 14,5%, το πρώτο τρίμηνο του 2023 με 9,99% και το
πρώτο τρίμηνο του 2024 με 10,37%.
Στη συνέχεια ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα με σχετικά σταθερή πορεία έως το 2018.
Όπως διακρίνεται και στο Διάγραμμα 4.10 το πρώτο τρίμηνο του 2020 προβλέπεται
αρκετά χαμηλό με τους απασχολούμενους στο εμπόριο να ανέρχονται στους 28 χιλιάδες.
Η εικόνα προβλέπεται να βελτιώνεται για το 2021 όπου αγγίζει τους 37,8 χιλιάδες
απασχολούμενους το τέλος του έτους. Παρόλα αυτά η περιφέρεια προβλέπεται να
παρουσιάζει ισχυρή μεταβλητότητα μεταξύ των τριμήνων. Σημειώνεται ότι μεγαλύτερος
αριθμός απασχολούμενων παρατηρείται το τέταρτο τρίμηνο του 2021 με 37.756
απασχολούμενους και ο μικρότερος αριθμός που αγγίζει περίπου τους 24 χιλιάδες
απασχολούμενους το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Αρκετά χαμηλότερα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εμφανίζεται η περιφέρεια
του Νοτίου Αιγαίου. Η συγκεκριμένη περιφέρεια παρουσιάζει διαχρονικά ισχυρές
σταθερές αυξομειώσεις, με την ίδια τάση να προβλέπεται και μετά το 2020. Συγκεκριμένα,
το τέταρτο τρίμηνο του 2020 προβλέπεται μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες
χρονιές, ωστόσο η εικόνα αυτή αλλάζει το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 με τους
απασχολούμενους να ανέρχονται στους 28,9 χιλιάδες, ποσοστό αύξησης 47,03% σε σχέση
με το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Έπειτα τα ποσοστά μεταβάλλονται σταθερά
λαμβάνοντας τιμές μεταξύ 31 χιλιάδες και 24 χιλιάδες απασχολούμενους το διάστημα
2021 έως 2024.
Αντίθετα με τη περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η περιφέρεια Ήπειρος παρουσιάζει
αρκετά σταθερή τάση απασχολούμενων στο εμπόριο από το 2010 έως το 2019. Έπειτα η
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χρονιά του 2020 προβλέπεται να διαθέτει τους λιγότερους απασχολούμενους σε σχέση με
την προηγούμενη δεκαετία. Η εικόνα μεταβάλλεται από το πρώτο τρίμηνο του 2021 όπου
προβλέπονται αρκετά μεγάλος αριθμός απασχολούμενων και συγκεκριμένα αγγίζει τους
18,9 χιλιάδες. Έπειτα η τάση των απασχολούμενων είναι αύξουσα αλλά με φθίνοντα
ρυθμό ώσπου στο τέλος του 2024 οι απασχολούμενοι στο εμπόριο ανέρχονται στους 19,3
χιλιάδες.
Τέλος, οι περιφέρειες με τους λιγότερους απασχολούμενους στο εμπόριο
αποτελούν η Δυτική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο. Η περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει σταθερή τάση τόσο το εξεταζόμενο διάστημα από το
2010 έως και το 2019 όσο και το προβλεπόμενο από το 2020 έως το 2024. Ομοίως η
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διακρίνεται από την σταθερή πορεία της στο χρόνο, με την
μεγαλύτερη μεταβολή να παρατηρείται το πρώτο τρίμηνο του 2021. Αντίθετα, η
περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάζει αρκετές διακυμάνσεις όπου παρόλα αυτά
βρίσκονται σε σταθερό ρυθμό το διάστημα της πρόβλεψης.
Παρατηρώντας συνολικά τις περιφέρειες τις Ελλάδας, προβλέπεται παρόμοια
εικόνα για τους απασχολούμενους στο κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
Συνολικά, για το 2020 διακρίνουμε αρκετά χαμηλά ποσοστά απασχολούμενων, κυρίως το
τέταρτο τρίμηνο, που οφείλεται στην πανδημία που πλήττει τη χώρα. Έπειτα, για όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδας διακρίνουμε αλλαγή της εικόνας αυτής, με αύξηση των
απασχολούμενων το πρώτο τρίμηνο του 2021. Στη συνέχεια ακολουθούν ποικίλες
μεταβολές για κάθε περιφέρεια, για το διάστημα 2021 έως το 2024. Σε αρκετές
περιφέρειες διακρίνουμε πτώση των απασχολούμενων τα πρώτα τρίμηνα όλων των ετών
πρόβλεψης με την εικόνα να αλλάζει το επόμενο διάστημα. Είναι αξιόλογο να
παρατηρηθεί η εξισορροπημένη πτώση των απασχολούμενων το 2020 σε σχέση με το
2019 στις περιφέρειες με έντονη δραστηριότητα τουρισμού. Συγκεκριμένα οι περιφέρειες
Ιόνια Νησιά, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο εμφανίζουν μικρότερη πτώση το 2020 σε σχέση με
τις υπόλοιπες περιφέρειες.

4.4 Συμπεράσματα
Σκοπός της παραπάνω ενότητας ήταν η εκτίμηση της ζήτησης του κλάδου Χονδρικού και
λιανικού εμπορίου ανά περιφέρεια για το χρονικό διάστημα 2020-2024. Η επιλογή του
συγκεκριμένου κλάδου για την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας οφείλεται στην ευρεία
διακύμανση και μεταβλητότητα που εμφανίζει ανάμεσα στις περιφέρειες. Η πλειοψηφία
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των συμπερασμάτων βασίζεται σε οικονομετρική ανάλυση των μικρο-δεδομένων της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2010-2019. Η ανάλυση στοχεύει στην
διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό απασχολούμενων την
περίοδο από το 2020 έως το 2024 ανά περιφέρεια για τον κλάδο του Χονδρικού και
λιανικού εμπορίου.
Η μεθοδολογία περιλαμβάνει εκτιμήσεις βασισμένες σε χρονοσειρές υπό μορφή
panel για την περίοδο 2010-2019. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη προσέγγιση
εκτιμήθηκε το υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (fixed effects), το οικονομετρικά μοντέλο
OLS, τα τυχαία αποτελέσματα και το αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων
(ARIMAX). Η μελέτη συνεχίζει με την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας ανά περιφέρεια για
τον κλάδο του εμπορίου κατά την επόμενη πενταετία, κάνοντας χρήση τεχνικών μηχανικής
μάθησης. Με γνώμονα να φτάσουμε πέρα από τη συμβατική οικονομετρία και να
εφαρμόσουμε πολλές μεθόδους μηχανικής μάθησης, προτείνουμε να εφαρμόσουμε
αλγόριθμους που βασίζονται σε δέντρα αποφάσεων και να υποστηρίξουμε μηχανές
διανυσμάτων. Η μελέτη χρησιμοποιεί με την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας ανά
περιφέρεια τα δεδομένα απασχόλησης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο βάσει της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2010-2019.
Από τις παραπάνω μεθόδους προβλέψεων εκτιμάται δραματική μείωση των
απασχολούμενων στον κλάδο εμπορίου το 2020 και συγκεκριμένα το τέταρτο τρίμηνο του
συγκεκριμένου έτους για το σύνολο όλων των περιφερειών. Παρ’ όλα αυτά η εικόνα
μεταβάλλεται το πρώτο τρίμηνο του 2021, με συνεχή άνοδο των απασχολούμενων έως και
το 2024. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης, μεγαλύτερη απασχόληση
διακρίνεται στην περιφέρεια Αττικής με τους απασχολούμενους να αγγίζουν τους 256, 7
χιλιάδες το 2024. Στη συνέχεια ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 124 χιλιάδες
απασχολούμενους το 2024. Στις τελευταίες θέσεις των απασχολούμενων του κλάδου
βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο με 12 χιλιάδες απασχολούμενους και η Δυτική Μακεδονία
με 11 χιλιάδες απασχολούμενους.
Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους πρόβλεψης διακρίνουμε ισχυρή συσχέτιση με
μικρές διαφορές στον αριθμό των απασχολούμενων των περιφερειών. Τα παρακάτω
διαγράμματα αποτυπώνουν μια σύγκριση των παραδοσιακών μεθόδων πρόβλεψης και της
μηχανικής μάθησης για όλες τις περιφέρεις την πενταετία πρόβλεψης. Όπως γίνεται
εμφανές η περιφέρεια Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Κρήτη, βρίσκονται στις
πρώτες τρείς θέσεις των δύο προσεγγίσεων πρόβλεψης. Στις τελευταίες θέσεις διακρίνεται
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το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Μακεδονία. Η προσέγγιση της παραδοσιακής μεθόδου
βρίσκεται αρκετά κοντά με αυτή της μηχανικής μάθησης, με ελάχιστες διακυμάνσεις. Το
Διάγραμμα 4.11 παρουσιάζει την περιφέρεια Αττικής συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους
πρόβλεψης για το διάστημα 2010-2024.

Διάγραμμα 4.11: Σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης του κλάδου Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο για την περιφέρεια Αττικής

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Όπως διακρίνεται οι απασχολούμενοι αυξάνονται και στις δύο προσεγγίσεις
πρόβλεψης. Επίσης, διακρίνεται μείωση τη χρονιά του 2020 και στις δύο περιπτώσεις.
Ωστόσο η παραδοσιακή μέθοδος εμφανίζει σταθερή αύξουσα πορεία για όλη την
πενταετία πρόβλεψης ενώ στην περίπτωση της μηχανικής μάθησης υπάρχουν
διακυμάνσεις και η πορεία των απασχολούμενων είναι φθίνουσα στο διάστημα
πρόβλεψης.
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Διάγραμμα 4.12: Σύγκριση μεθόδων πρόβλεψης του κλάδου Χονδρικό και λιανικό
εμπόριο για το σύνολο της Ελλάδας

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Παρόμοια τάση διακρίνεται και στο σύνολο της χώρας. Όπως αποτυπώνεται και
στο Διάγραμμα 4.12 με τη μηχανική μάθηση παρουσιάζεται μείωση της απασχόλησης
στην αρχή του έτους 2020 και ραγδαία αύξηση τη χρονιά του 2021. Η πορεία των
απασχολούμενων στο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κυμαίνεται διαχρονικά φθίνουσα.
Αντίθετα, η παραδοσιακή μέθοδος, μετά την πτώση του 2020, εμφανίζει στη συνέχεια
αύξοντα σταθερό ρυθμό για το σύνολο της χώρας. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην
ικανότητα του μηχανισμού μάθησης να αφομοιώνει την περιοδικότητα των προηγούμενων
ετών και να την ενσωματώνει στα ακόλουθα έτη πρόβλεψης.
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5η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
5.1 Σύνοψη αποτελεσμάτων της έρευνας
Οι κύριοι στόχοι της παρούσας μελέτης αφορούσαν την διερεύνηση των εξελίξεων της
απασχόλησης στα διάφορα επαγγέλματα και δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας για
το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024. Συνοπτικά, αφορούσαν την παρουσίαση
και την ανάδειξη συμπερασμάτων των βασικών εξελίξεων που συνδέονται με τα
επαγγέλματα. Η χρήση μακροοικονομικών δεδομένων για τη περίοδο 2000-2019, μας
επέτρεψε να οδηγηθούμε σε εκτιμήσεις της ζήτησης, εφαρμόζοντας την μέθοδο
συνολοκλήρωσης των ορίων (bounds testing) ARDL (Autoregressive Lag Distributed
Model). Το υπόδειγμα της ανάλυσής μας υποθέτει ότι η απασχόληση είναι συνάρτηση του
Ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος, των εξαγωγών και των εισαγωγών της ελληνικής
οικονομίας, της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και του
πληθωρισμού. Μέσω της διερεύνησης αυτής, επιτυγχάνεται η συγκέντρωση πληροφοριών
για τις βασικές μελλοντικές εξελίξεις γύρω από την επαγγελματική απασχόληση στην
Ελλάδα, δίνοντας την δυνατότητα συγκέντρωσης διαπιστώσεων και συμπερασμάτων
σχετικά με τις εν λόγω εξελίξεις.
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι της μελέτης και να οδηγηθούμε
στην συναγωγή ρεαλιστικών και χρήσιμων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, κρίθηκε
σκόπιμο να προσφύγαμε στην εφαρμογή των προτύπων του Γραφείου Στατιστικών της
Εργασίας των ΗΠΑ και του υποδείγματος σταθερών επιδράσεων, Fixed Effects. Το
υπόδειγμα βασίστηκε στην υπόθεση ότι η απασχόληση ανά κλάδο και έτος είναι
συνάρτηση του ΑΕΠ, της παραγωγικότητας και του πληθωρισμού. Η παρούσα ανάλυση
βασίστηκε στα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2000-2019,
όπου η χρήση αυτών των στοιχείων συμβάλει στην ακριβέστερη κατανόηση των σχετικών
εξελίξεων και στην ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία
συμβάλλει στην δυνατότητα ουσιαστικής προσέγγισης καθώς και στην ερμηνεία των
εξελίξεων (Ρουπακιάς, 2018).
Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα καθορίζει τη δομή της μελέτης καθώς
αναλύονται οι βασικές εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας μέσω των μακροοικομονικών
δεδομένων για το χρονικό διάστημα 2000-2019. Αξιοσημείωτο αποτελεί και η συγκριτική
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ανάλυση της οικονομίας με τις χώρες της ΕΕ για το ίδιο διάστημα. Η προσέγγιση αυτή
καθόρισε τους στόχους της μελέτης, που αφορά τη διερεύνηση των εξελίξεων της
απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η ανάλυση χρησιμοποιεί
μικροδεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2000-2019, με σκοπό
την αποφυγή εσφαλμένων συμπερασμάτων που προκαλούνται από τον οικονομικό κύκλο.
Μέσω των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση,
δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού των τελικών εκτιμήσεων σχετικά με τη ζήτηση για
επαγγέλματα και δεξιότητες.
Η δεύτερη ενότητα της εν λόγω μελέτης περιλαμβάνει την ανάλυση των
παλαιότερων εξελίξεων, την μεθοδολογία και την εκτίμηση ζήτησης για επαγγέλματα και
δεξιότητες για το χρονικό διάστημα 2019-2024. Η πρόβλεψη βασίζεται στα τρία
εναλλακτικά σενάρια που υιοθετούνται αναφορικά με την πορεία της ελληνικής
οικονομίας (Single-Hit, Moderate, Double-Hit). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της
ανάλυσης που προηγήθηκαν, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι οι κλάδοι
οικονομικών δραστηριοτήτων με την μεγαλύτερη αύξηση αποτελεί ο πρωτογενής τομέας,
οι Κατασκευές και το Εμπόριο. Από την άλλη παρατηρείται συρρίκνωση των
Δραστηριοτήτων υπηρεσιών Παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και της
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
Τα επαγγέλματα που αναμένεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη την
περίοδο 2024 είναι οι Ειδικευμένοι Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς και οι
Ειδικευμένοι Τεχνίτες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Τα επαγγέλματα αυτά
συσχετίζονται με μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της παρούσας
μελέτης, μεγαλύτερη απασχόληση αναμένεται στα άτομα που έχουν απολυτήριο
στοιχειώδους εκπαίδευσης αλλά και σε όσους έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
επιβεβαιώνοντας έτσι, την κατά περίπτωση θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των
επαγγελμάτων και του επιπέδου εκπαίδευσης. Στον αντίποδα σημαντική συρρίκνωση της
ζήτησης προβλέπεται στα επαγγέλματα Υπάλληλοι Γραφείου και στους Απασχολούμενους
στην Παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές. Παράλληλα, μειώνεται η απασχόληση των ατόμων
που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και όσων έχουν μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική
κατάρτιση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των θέσεων απασχόλησης, προκύπτει, σύμφωνα με
την πρόβλεψη, αύξηση των θέσεων απασχόλησης στα επαγγέλματα, ποσοστού 4,3% και
συγκεκριμένα μεταβολή από 3,9 εκατ. το 2019 σε 4,08 εκατ. το 2024 στο «SH σενάριο»
και σε 4,02 εκατ. στο «DH σενάριο». Σε ότι αφορά την συνιστώσα της ζήτησης
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αντικατάστασης, χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις των συντελεστών του υποδείγματος
προκύπτει ότι θα δημιουργηθούν περίπου 107 χιλιάδες θέσεις.
Η μελέτη συνεχίζει με την εκτίμηση της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο
δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας μικροδεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την
περίοδο 2000-2019. Η ανάλυση της προσφοράς εργασίας αποτελείται από δύο στάδια.
Αρχικά, γίνεται πρόβλεψη εφαρμόζοντας ένα multinomial logistic υπόδειγμα με σκοπό την
εκτίμηση πιθανότητας ενός ατόμου να έχει αποκτήσει ένα δεδομένο επίπεδο εκπαίδευσης.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την εκτίμηση του εργατικού δυναμικού την περίοδο
2019-2024, εφαρμόζοντας την μέθοδο Box Jenkins και την εφαρμογή μοντέλων
ARIMAX. Στην ανάλυση έγινε εκτίμηση της πιθανότητας να ανήκει κανείς σε μία από τις
τρείς κατηγορίες εκπαίδευσης: Μέχρι γυμνάσιο, Λύκειο ή μεταλυκειακή τεχνική
κατάρτιση και Τριτοβάθμια εκπαίδευση-Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν εμφανίζουν σημαντική τάση μείωσης της
ανειδίκευτης εργασίας. Αντίθετα, αναμένεται θεαματική αύξηση της προσφοράς υψηλά
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και σχετικά μικρή αύξηση στη προσφορά μέτρια
ειδικευμένης εργασίας. Πιο αναλυτικά, τα άτομα με μέτριο επίπεδο δεξιοτήτων θα
αποτελούν πάνω από το 40% του εργατικού δυναμικού. Αντίστοιχα, το μερίδιο των
εξειδικευμένων ατόμων αναμένεται να καλύψει το 32,8% ενώ το μερίδιο για τα
ανειδίκευτα άτομα εκτιμάται ότι θα μειωθεί σε 23,9% επί του συνόλου.
Ιδιαίτερης σημασίας χρήζει η σύγκριση των εκτιμήσεων της προσφοράς εργασίας
με την ζήτηση εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, στην περίπτωση της
ανειδίκευτης εργασίας διακρίνεται υπερβάλλουσα προσφορά το 2024, εμφανίζοντας
μειωμένη τιμή σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ζήτησης των τριών
σεναρίων η προσφορά εργασίας αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Στην
περίπτωση του μέτρια ειδικευμένου εργατικού δυναμικού διατηρείται υπερβάλλουσα
προσφορά με διαφορά 352 χιλιάδες το 2024 σε σχέση με το Moderate σενάριο. Από την
άλλη, προβλέπεται υπερβάλλουσα προσφορά στους υψηλά ειδικευμένους, με μεταβολή
221 χιλιάδες το 2024 συγκριτικά με το Moderate σενάριο.
Στο Διάγραμμα 5.1 που ακολουθεί, διακρίνεται η ποσοστιαία διαφορά της
προσφοράς και της ζήτησης εργασίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση στα τρία
σενάρια της ζήτησης εργασίας. Πιο αναλυτικά, το 2019 τόσο οι μέτρια ειδικευμένοι όσο
και οι ανειδίκευτοι παρουσιάζουν, μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας,
διαφορά -11,4% και -43,09% αντίστοιχα, υποδηλώνοντας την υπερβάλλουσα προσφορά
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των δύο αυτών δεξιοτήτων. Από την πλευρά των υψηλά ειδικευμένων διακρίνεται
υπερβάλλουσα ζήτηση με ποσοστό 10,43%. Δίνοντας έμφαση στα τρία σενάρια της
πρόβλεψης την χρονική περίοδο του 2024, και συγκεκριμένα στο επικρατέστερο Moderate
σενάριο, διακρίνουμε υπερβάλλουσα προσφορά και στα τρία επίπεδα δεξιοτήτων, με τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά να εμφανίζεται στους ανειδίκευτους.

Διάγραμμα 5.1: Ποσοστά μεταβολής της σχέσης προσφοράς και ζήτησης ανά επίπεδο
δεξιοτήτων

2024

DH Scenario

Moderate
Υψηλά Ειδικευμένη εργασία
Μέτρια Ειδικευμένη εργασία
Ανειδίκευτη εργασία

2019

SH Scenario

-50% -40% -30% -20% -10%

0%

10%

20%

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Η εκτίμηση ότι η υψηλά ειδικευμένη εργασία θα μεταβληθεί από υπερβάλλουσα
ζήτηση το 2019 σε υπερβάλλουσα προσφορά το 2024 και το γεγονός ότι το ποσοστό
διαφοράς των υψηλά ειδικευμένων κατέχει το μικρότερο ποσοστό και στα τρία σενάρια,
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις,
αυξάνοντας τους ρυθμούς απορρόφησης και κατά συνέπεια την απασχόληση των υψηλά
ειδικευμένων. Παρατηρώντας το Διάγραμμα 5.2, εκτιμούμε τη ποσοστιαία διαφορά των
υψηλά ειδικευμένων ατόμων από το 2020 έως το 2024. Όπως είναι φανερό, από το 2020
και έπειτα η εικόνα αλλάζει σε σχέση με το 2019 με την υπερβάλλουσα ζήτηση να
μεταβάλλεται σε υπερβάλλουσα προσφορά για όλα τα έτη πρόβλεψης. Συγκεκριμένα, η
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διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ανέρχεται το 2020 σε 17% και την επόμενη
χρονική περίοδο έως το 2024, παραμένει σταθερή κοντά στο 13%.

Διάγραμμα 5.2: Ποσοστό μεταβολής προσφοράς-ζήτησης Υψηλά ειδικευμένων, 20192024

Πηγή: Εκτιμήσεις του Συγγραφέα βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας ανά περιφέρεια
για τον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Η επιλογή του συγκεκριμένου
κλάδου για την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας οφείλεται στην ευρεία διακύμανση και
μεταβλητότητα που εμφανίζει ανάμεσα στις περιφέρειες σε αντίθεση με τους υπόλοιπους
κλάδους. Η πλειοψηφία των συμπερασμάτων βασίζεται σε οικονομετρική ανάλυση των
μικρο-δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για την περίοδο 2010-2019. Η
ανάλυση στοχεύει στην διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό
απασχολούμενων την περίοδο από το 2020 έως το 2024 ανά περιφέρεια για τον κλάδο του
εμπορίου.
Η εμπειρική ανάλυση για την προβολή της ζήτησης ανά περιφέρεια βασίζεται σε
δύο εναλλακτικούς θεωρητικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά την παραδοσιακή
οικονομετρική προσέγγιση και συγκεκριμένα εκτιμήθηκε το υπόδειγμα σταθερών
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επιδράσεων (fixed effects), το οικονομετρικά μοντέλο OLS, τα τυχαία αποτελέσματα και
το αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων (ARIMAX). Η μεθοδολογία περιλαμβάνει
εκτιμήσεις βασισμένες σε χρονοσειρές υπό μορφή panel για την περίοδο 2010-2019 καθώς
η πρόβλεψη με παλαιότερα δεδομένα δεν συνέλαβε ενισχυτικά στην συγκεκριμένη μελέτη.
Ο δεύτερος πυλώνας χρησιμοποιεί σύγχρονες και καινοτόμες τεχνικές μηχανικής
εκμάθησης (machine learning). Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν για την εφαρμογή των
μεθόδων μηχανικής μάθησης ήταν οι αναμενόμενες ώρες εργασίας, το επίπεδο
εκπαίδευσης, η ηλικία, οι πραγματικές ώρες εργασίας, το ΑΕΠ και ο πληθυσμός. Με βάση
την παραπάνω αντίληψη, στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συγκεντρωτικά τα
δεδομένα ανά περιφέρεια, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (21 - NACE) και ανά
κύρια απασχόληση (10 ISCO επαγγέλματα). Η βασική θεώρηση της παρούσας άσκησης
αφορά την προβολή της ζήτησης ανά περιφέρεια, ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
και ανά μονοψήφιο επάγγελμα. Κατά αυτόν τον τρόπο, η καλύτερη προσέγγιση για τη
μεταβλητή στόχο θεωρήθηκε η μεταβλητή που εκφράζει τις πραγματικές ώρες εργασίας
για κάθε κλάδο, επάγγελμα και περιφέρεια για τα έτη 2020 – 2024 σε τριμηνιαία βάση
Η μελέτη συνεχίζει με την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας ανά περιφέρεια για τον
κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατά την επόμενη πενταετία, κάνοντας
χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συγκεκριμένη
προσέγγιση είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται σε δεδομένα εργατικού δυναμικού για
την Ελλάδα. Το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα ανάλυση
περιλαμβάνει δεδομένα από την ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας
για την περίοδο 2010-2019 σε τριμηνιαία ανάλυση, χρησιμοποιώντας τις σταθμίσεις
τριμήνου των ατόμων όπως αυτή παρέχεται από την ΕΕΔ.
Καθώς η ανάλυση εφαρμόζεται το τέταρτο τρίμηνο του 2020 όπου επικρατεί στη
χώρα ένα δεύτερο κύμα μέτρων μετάδοσης και κατά συνέπεια ένα lockdown, η πρόβλεψη
της ζήτησης ανά περιφέρεια επιτυγχάνεται βάσει του απαισιόδοξου σεναρίου «doubleHit». Με τη χρήση της προαναφερόμενης μεθοδολογίας εκτιμάται δραματική μείωση των
απασχολούμενων στον κλάδο Χονδρικού και λιανικού εμπορίου το 2020 και συγκεκριμένα
το τέταρτο τρίμηνο του έτους για το σύνολο όλων των περιφερειών. Παρ’ όλα αυτά η
εικόνα μεταβάλλεται το πρώτο τρίμηνο του 2021, με συνεχή άνοδο των απασχολούμενων
έως και το 2024. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης, μεγαλύτερη
απασχόληση διακρίνεται στην περιφέρεια Αττικής με τους απασχολούμενους να αγγίζουν
τους 256,7 χιλιάδες το 2024. Στη συνέχεια ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 124
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χιλιάδες απασχολούμενους το 2024. Στις τελευταίες θέσεις των απασχολούμενων του
κλάδου βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο με 12 χιλιάδες απασχολούμενους και η Δυτική
Μακεδονία με 11 χιλιάδες απασχολούμενους. Είναι αξιόλογο να παρατηρηθεί η
εξισορροπημένη πτώση των απασχολούμενων το 2020 σε σχέση με το 2019 στις
περιφέρειες με έντονη δραστηριότητα τουρισμού (Ιόνια Νησιά, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο).
Συγκρίνοντας τις δύο μεθόδους πρόβλεψης διακρίνουμε ισχυρή συσχέτιση με
μικρές διαφορές στον αριθμό των απασχολούμενων ανά περιφέρεια. Ωστόσο
διαπιστώνεται ότι με τη μηχανική μάθησης παρουσιάζεται μείωση της απασχόλησης στην
αρχή κάθε έτους πρόβλεψης και η πορεία συνεχίζεται με φθίνοντα ρυθμό. Αντίθετα, η
παραδοσιακή μέθοδος, μετά την πτώση του 2020, εμφανίζει στη συνέχεια αύξοντα
σταθερό ρυθμό για όλες τις περιφέρειες. Η κατάσταση αυτή οφείλεται στην ικανότητα του
μηχανισμού μάθησης να αφομοιώνει την περιοδικότητα των προηγούμενων ετών και να
την ενσωματώνει στα ακόλουθα έτη πρόβλεψης.
Ολοκληρώνοντας, αξιόλογο αποτελεί η αναφορά ότι καθώς η εν λόγω έρευνα
περιλαμβάνει ένα μόνο δείγμα του πληθυσμού και όχι για παράδειγμα την απογραφή,
προκύπτει ότι τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι ευαίσθητα στα σφάλματα μέτρησης
που παρουσιάζουν τα δεδομένα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. Επιπλέον, ενδέχεται
χαμηλός βαθμός μεροληψίας των προβολών των επαγγελματικών μεριδίων καθώς
μεταβάλλονται οι κωδικοποιήσεις των επαγγελμάτων.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO,
2020), παρά τα έκτακτα και συχνά πρωτοφανή μέτρα που εισήχθησαν σε όλο τον κόσμο, η
ζημία που υπέστη η κρίση COVID-19 στις αγορές εργασίας είναι τεράστια και αφήνει
περιθώρια στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις
πολιτικής. Τα πραγματικά αποτελέσματα της αγοράς εργασίας για το υπόλοιπο του 2020
και μετά θα εξαρτηθούν από τις επιλογές που κάνουν, καθώς και από τη μελλοντική
πορεία της πανδημίας. Επιπλέον, οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο εγγύς μέλλον είναι
πιθανό να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.
Τέλος, σχετικά με τα αποτελέσματα πρόβλεψης ανά περιφέρεια είναι αξιοσημείωτο
αναφοράς η υπολογιστική και επεξεργαστική ισχύ της μεθόδου μηχανικής μάθησης, για
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Βάσει αυτού οδηγηθήκαμε στην υλοποίηση
μεμονωμένης πρόβλεψης με τη χρήση ενός μόνο κλάδου, του Χονδρικού και λιανικού
εμπορίου. Η πρόβλεψη όλων των κλάδων και επαγγελμάτων ανά περιφέρεια καταλαμβάνει
τεράστιο όγκο και απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα εξαγωγής αποτελεσμάτων. Συνεπώς,
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στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης καθίστανται αδύνατη. Παρόλα αυτά οδηγούμαστε
στο συμπέρασμα δυνατότητας περαιτέρω διερεύνησης για τα αποτελέσματα αυτά σε
πιθανά μελλοντικά έργα.

5.2 Επέκταση των υποδειγμάτων πρόβλεψης
Στο πλαίσιο της παρούσας άσκησης και με βάση την παρούσα υγειονομική κρίση
ελήφθησαν

στοιχεία

τα

οποία

αναλύθηκαν

μέσω

θεωρητικών

οικονομετρικών

υποδειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν σχετικά με την
πρόβλεψη για τη ζήτηση εργασίας

ανά επάγγελμα,

ανά κλάδο οικονομικής

δραστηριότητας και ανά δεξιότητες είναι πιθανό να παρουσιάζουν ενδεχόμενη μεροληψία
εξαιτίας της μεταβολής στις κωδικοποιήσεις των επαγγελμάτων κατά την εξεταζόμενη
περίοδο του 2011 και αφετέρου της αλλαγής της σύστασης της αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των Colombo, Mercorio & Mezzanzanica (2018),
πολλές θέσεις εργασίας εξαφανίζονται ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες, κάποιες από
αυτές είναι απλώς μια παραλλαγή των υπαρχουσών θέσεων εργασίας, ενώ άλλες είναι
πραγματικά νέες θέσεις εργασίας που υπήρχαν έως και πριν από λίγα χρόνια (Colombo,
Mezzanzanica, &Mercorio, 2018). Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα και η ποιότητα της
ζήτησης δεξιοτήτων και προσόντων που σχετίζονται με τη νέα αγορά εργασίας έχει
αλλάξει δραματικά. Απαιτούνται νέες δεξιότητες όχι μόνο για την εκτέλεση νέων θέσεων
εργασίας, αλλά και οι απαιτήσεις δεξιοτήτων των υπαρχουσών θέσεων εργασίας έχουν
αλλάξει σημαντικά. Οι Acemoglou & Restrepo (2019) αναφέρονται στο φαινόμενο
μετατόπισης που δημιουργεί ο αυτοματισμός καθώς οι μηχανές και η τεχνητή νοημοσύνη
αντικαθιστούν την εργασία σε εργασίες που συνήθιζε να εκτελεί (Acemoglu&Restrepo,
2019). Αυτό το φαινόμενο εκτόπισης τείνει να μειώσει τη ζήτηση εργασίας και μισθών.
Ταυτόχρονα όμως, όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς το φαινόμενο αυτό αντισταθμίζεται
από μια επίδραση της παραγωγικότητας, που προκύπτει από την εξοικονόμηση κόστους
που παράγεται από τον αυτοματισμό, η οποία αυξάνει τη ζήτηση εργασίας σε μη
αυτοματοποιημένες εργασίες. Το αποτέλεσμα της παραγωγικότητας συμπληρώνεται από
πρόσθετη συσσώρευση κεφαλαίου και εμβάθυνση του αυτοματισμού (βελτιώσεις
υφιστάμενων μηχανημάτων), και οι δύο αυξάνουν περαιτέρω τη ζήτηση εργασίας.
Στην εν λόγω μελέτη είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο προσδιορισμός των
επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων που εμφανίζουν υψηλή δυναμική σε μια οικονομία
καθώς και η σύνδεσή τους με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Για την επίτευξη

148

ΕΙΕΑΔ

ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΚΛΑΔΟ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

του στόχου αυτού, διεξήχθη έρευνα από την Μαρκάκη (2018) στην οποία υιοθετείται το
υπόδειγμα εισροών-εκροών. Το υπόδειγμα εισροών –εκροών αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο οικονομικής ανάλυσης και εφαρμόζεται για την εξέταση της παραγωγικής
διάρθρωσης ενός οικονομικού συστήματος (εθνικού, περιφερειακού, τοπικού), για την
αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών καθώς και για προβλέψεις σε
μακροοικονομικό αλλά και κλαδικό επίπεδο (Μαρκάκη, 2018). Ακόμη, η ανάλυση του
υποδείγματος βασίζεται στη σύνδεση των μεταβολών της απασχόλησης ανά επίπεδο
δεξιοτήτων με τις μεταβολές στη διάρθρωση της οικονομίας (Μαρκάκη, 2018).
Συνεπώς, προτείνεται η χρήση του εν λόγω υποδείγματος με σκοπό τη βελτίωση
της παρούσας μελέτης και την ακρίβεια των ποσοτικών αποτελεσμάτων. Στα νέα
υποδείγματα ενσωματώθηκαν υπό μορφή ανεξάρτητων μεταβλητών οι πολλαπλασιαστές
απασχόλησης εισροών της οικονομίας. Η προσπάθεια πρόβλεψης εξειδικεύεται στη
συγκριτική ανάλυση της Ελλάδας στην ΕΕ28 και σε ειδικά θέματα δυναμικής που
δημιουργούνται από τις εξαγωγές. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση των κάθετων
διασυνδέσεων (πολλαπλασιαστές προϊόντος) ανά κλάδο, μέχρι το 2017 και των
πολλαπλασιαστών απασχόλησης κατά κλάδο για την ίδια περίοδο. Με τη χρήση του
οριζόντιου πολλαπλασιαστή απασχόλησης του κλάδου εκτιμάται ο συνολικός αριθμός των
απασχολουμένων που θα δημιουργηθεί στην οικονομία εξαιτίας μιας μοναδιαίας
μεταβολής των πρωτογενών εισροών του κλάδου (Μαρκάκη, 2018). Με αυτόν τον τρόπο
εκτιμάται η συμβολή των οριζόντιων κλαδικών πωλήσεων στην αύξηση της απασχόλησης
της οικονομίας και κατ΄ επέκταση στην δυναμική του παραγωγικού συστήματος από την
πλευρά της προσφοράς ενδιάμεσων εισροών για δημιουργία απασχόλησης. Να σημειωθεί
ότι οι οριζόντιοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης είναι το άθροισμα των άμεσων
συντελεστών απασχόλησης και των έμμεσων οριζόντιων πολλαπλασιαστών απασχόλησης
(Μαρκάκη, 2018).
Βασιζόμενοι στα παραπάνω δεδομένα και εφαρμόζοντάς τα στη συγκεκριμένη
μεθοδολογία, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω πολλαπλασιαστές δεν ήταν στατιστικά
σημαντικοί και κατά συνέπεια δεν ισχυροποίησαν τα αποτελέσματα, τουλάχιστον για το
κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου που επιλέχθηκε. Δεν υπάρχει εξακρίβωση
των αποτελεσμάτων στους υπόλοιπους κλάδους ή επαγγέλματα βάσει της παρούσας
μελέτης. Πιθανόν μια επέκταση των χρονοσειρών για το έτος 2019 να μπορεί εξάγει
αξιόλογα αποτελέσματα. Αυτό φυσικά θα επιτευχθεί με την ενημέρωση των αντίστοιχων
πολλαπλασιαστών για το 2019.
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Ανακεφαλαιώνοντας, το αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης αφορά την
ανάλυση και την πρόβλεψη των εξελίξεων της απασχόλησης ως προς τα επαγγέλματα,
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και τις δεξιότητες στην Ελλάδα. Αρχικά,
επιτυγχάνεται η εκτίμηση της ζήτησης για επαγγέλματα και δεξιότητες στην αγορά
εργασίας για το χρονικό διάστημα 2020-2024. Για την προβολή των εξελίξεων της
απασχόλησης πραγματοποιούνται δύο εναλλακτικές μέθοδοι: τεχνικές ανάλυσης
συνολοκλήρωσης και υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων (fixed effects) με παράλληλη
χρήση δεδομένων διαστρωματικών στοιχείων/χρονολογικών σειρών (panel data). Η
πρόβλεψη βασίζεται στα τρία εναλλακτικά σενάρια που υιοθετούνται αναφορικά με την
πορεία της ελληνικής οικονομίας (Single-Hit, Moderate, Double-Hit). Στη συνέχεια
εκτιμάται η ζήτηση αντικατάστασης εφαρμόζοντας το υπόδειγμα probit. Η ανάλυση της
μελέτης συνεχίζει με την πρόβλεψη της προσφοράς εργασίας ανά επίπεδο δεξιοτήτων για
το διάστημα έως το 2024. Η μέθοδος πρόβλεψης βασίζεται στην ανάλυση που προηγήθηκε
για τη ζήτηση των επαγγελμάτων, εφαρμόζοντας ένα multinomial logit υπόδειγμα και σε
δεύτερο στάδιο ένα επαυξημένο, αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα κινητών μέσων (ARIMAX).
Η μελέτη ολοκληρώνεται με την εκτίμηση της ζήτησης εργασίας ανά περιφέρεια,
κάνοντας χρήση παραδοσιακών μεθόδων πρόβλεψης (fixed and random effects, OLS,
ARIMAX) καθώς και σύγχρονων τεχνικών μηχανικής μάθησης. Οι εκτιμήσεις
πραγματοποιήθηκαν για τον κλάδο του Χονδρικού και λιανικού εμπορίου, δεδομένης της
πολυπλοκότητας και της αυξημένης ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ. Στη πράξη, η παρούσα
εργασία αποτελεί προάγγελο της εφαρμογής μεθόδων μηχανικής μάθησης για το σύνολο
των κλάδων, των επαγγελμάτων και των περιφερειών όχι μόνο ως προς τις προβολές της
ζήτησης εργασίας αλλά ταυτόχρονα της ζήτησης αντικατάστασης καθώς και της
προσφοράς εργασίας. Τα αποτελέσματα και η προσαρμογή των μοντέλων, όπως αυτά
προέκυψαν από την εφαρμογή των μεθόδων μηχανικής μάθησης εκτιμάται ότι θα
αποτελούν στο μέλλον σημείο αναφοράς για την μετέπειτα εξέλιξη και πρόβλεψη όχι μόνο
δεδομένων εργατικού δυναμικού αλλά και γενικότερα οποιωνδήποτε μακροοικονομικών
δεδομένων.
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