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Πρόλογος 
 
Οι  εξελίξεις  στην  αγορά  εργασίας  και  στη  δομή  της  απασχόλησης  αποτελούν 
κομβικό χώρο αποτύπωσης της κατάστασης και των προοπτικών της ελληνικής 
οικονομίας και του ελληνικού εμπορίου. Η έκδοση του Τριμηνιαίου Δελτίου για 
την Απασχόληση στο Εμπόριο και την Αγορά Εργασίας σηματοδοτεί το μεγάλο 
ενδιαφέρον της ΕΣΕΕ για την κατάσταση της ελληνικής αγοράς εργασίας και την 
συναίσθηση του ρόλου της ως κοινωνικού εταίρου, ο οποίος δεν  ενδιαφέρεται 
μόνον  για  τα  στενά  συμφέροντα  του  εμπορίου,  αλλά  κατανοεί  ότι  ένα 
αναπτυσσόμενο  και  δυναμικό  εμπόριο  μπορεί  να  υπάρξει  μόνον  μέσα  σε  μια 
συνολικά  αναπτυσσόμενη  και  δυναμική  οικονομία,  σε  μια  συνεκτική  και 
ανθούσα κοινωνία. 
 Η έκδοση του Τριμηνιαίου Δελτίου για την Απασχόληση στο Εμπόριο και 
την  Αγορά  Εργασίας,  μαζί  με  το  επίσης  Τριμηνιαίο  Δελτίο  Μακροοικονομιών 
Εξελίξεων,  καλείται  να  καλύψει  ένα  διπλό  στόχο.  Πρώτον,  να  προσφέρει 
εγκαίρως συστηματική και σχολιασμένη παρουσίαση των εξελίξεων στην αγορά 
εργασίας. Το εμπόριο αποτελεί τον κρίσιμο κρίκο διασύνδεσης της παραγωγής 
και  με  την  κατανάλωση.  Η  κατανόηση  των  γενικών  εξελίξεων  στην  αγορά 
εργασίας  και  στην  εν  γένει  οικονομική  δραστηριότητα  αποτελεί  αναγκαία 
προϋπόθεση  για  την  ανάλυση  των  τάσεων  και  των  προβλημάτων  που 
αντιμετωπίζει  ο  χώρος  του  εμπορίου.  Δεύτερον,  να  αποτυπώσει  με  επίσης 
έγκαιρο και συστηματικό τρόπο της εξελίξεις στην απασχόληση στο εμπόριο και 
να επισημάνει κρίσιμες μεταβολές που συντελούνται σ’ αυτήν.  
  Το  Δελτίο  περιλαμβάνει  τρεις  διακριτές,  αλλά  αλληλοσυμπληρωνόμενες 
ενότητες.  Η  πρώτη  ενότητα  αναφέρεται  στις  γενικές  εξελίξεις  της  αγοράς 
εργασίας,  αναδεικνύοντας  τις  τάσεις  και  τις  μεταβολές  στην  προσφορά 
εργασίας,  την  απασχόληση  και  στην  ανεργία,  καθώς  και  στο  επίπεδο  των 
αμοιβών  των  μισθωτών.  Η  ανάλυση  αυτή  προμηθεύει  το  πλαίσιο  κατανόησης 
των μεταβολών στην απασχόληση, αλλά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
απασχόλησης, στο ελληνικό εμπόριο.  
 Η  δεύτερη  ενότητα  αναφέρεται  ειδικά  στις  εξελίξεις  της  απασχόλησης 
στον  κλάδο  του  εμπορίου.  Επισκοπούνται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της 
διάρθρωσης και των μεταβολών της απασχόλησης στον κλάδο και συγκρίνονται 
με  τα  χαρακτηριστικά  της  συνολικής  απασχόλησης,  ώστε  να  αναδειχθεί  η 

ό ηιδιαιτερότητα,  που  αυτή  υπάρχει,  και    σημασία  του  εμπορίου  στην 
διαμόρφωση των μεγεθών της ελληνικής αγοράς εργασίας. 
  Τέλος,  η  τρίτη  ενότητα  αναδεικνύει  κάθε  φορά  ένα  ειδικό  θέμα  της 
απασχόλησης στο ελληνικό εμπόριο. Το θέμα του Πρώτου Δελτίου δεν μπορούσε 
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παρά να εξετάσει τις απώλειες θέσεων εργασίας στο εμπόριο και να επισημάνει 
τα ειδικά χαρακτηριστικά ατών των απωλειών. 
 Το γεγονός ότι διαθέτουμε στην Ελλάδα μια συνεκτική στατιστική σειρά, 
την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, η οποία διαθέτει μεγάλο χρονολογικό βάθος 
και  περιλαμβάνει  πληθώρα  πληροφοριών  για  τους  εργαζόμενους  και  τους 
άνεργους,  μας  επιτρέπει  να  τοποθετήσουμε  τις  τρέχουσες  εξελίξεις  σε  ένα 
ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο, έστω και αν οι μεταβολές στην ταξινόμηση των 
κλάδων (1993 και εν μέρει το 2008) και τη συχνότητα διενέργειας της έρευνας 
(1998)  δημιουργούν  σαφή  προβλήματα  διαχρονικής  συνέπειας  ορισμένων 
χαρακτηριστικών.     
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Μέρος 1.  Η Ελληνική Αγορά  Εργασίας 
 
 
1.1 Οι  Εξελίξεις  στην Απασχόληση 
 
Η απασχόληση στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε σταθερά σε όλη τη διάρκεια 
της περιόδου 1983 – 2008. Ουσιαστικά το 2008 είναι το τελευταίο έτος αύξησης 
της συνολικής απασχόλησης, για να ακολουθήσουν τρία έτη συνεχούς μείωσης. 
Είναι  σκόπιμο,  συνεπώς,  να  δώσουμε  το  γενικό  περίγραμμα  των  τάσεων, 
διακρίνοντας μεταξύ των δύο περιόδων. 
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   1.1.α 
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Τα  στοιχεία  που  καταγράφονται  στο  Διάγραμμα  1.1.α  αναφέρονται  στο  β 
τρίμηνο  του  έτους,  τρίμηνο  στο  οποίο  εμφανίζεται  η  μεγαλύτερη  αύξηση  της 
απασχόλησης.  Στην  περίοδο  1983  –  2008  η  αυξητική  τάση  της  συνολικής 
απασχόλησης εμφανίζει υψηλή σταθερότητα, με σύντομες μικρές κάμψεις. Κατά 
μέσο όρο, η καθαρή ετήσια αύξηση της απασχόλησης στην περίοδο αυτή ήταν 
περίπου 42.000, ή μέσος  ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής απασχόλησης 
1,0%. 
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Η  επίτευξη  αυτών  των  ρυθμών  ετήσιας  αύξησης  της  συνολικής  απασχόλησης 
οφείλει  να συνεκτιμήσει  το γεγονός ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα 
(γεωργία,  κτηνοτροφία,  αλιεία)  εμφανίζει  σ’  όλη  την  περίοδο  έντονη  πτωτική 
τάση, με μέσο ετήσιο ρυθμό συρρίκνωσης ίσο με ‐2,75%. Ωστόσο, η μείωση της 
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα δεν οδήγησε σε αύξηση της ανεργίας, σε 
σημαντικό,  τουλάχιστον,  βαθμό,  καθώς  οφείλεται  στη  γήρανση  και 
συνακόλουθη  απομάκρυνση  των  εργαζομένων  στον  τομέα  από  τη  δομή 
παραγωγής. 
 
 Το  Διάγραμμα  1.1.β  δείχνει  τις  εξελίξεις  στο  επίπεδο  της  συνολικής 
απασχόλησης  ανά  τρίμηνο  από  το  α’  τρίμηνο  του  2007  ως  το  γ’  τρίμηνο  του 
2011. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.β 

    
 
Το  Διάγραμμα  1.1.β    δείχνει  με  σαφήνεια  δύο  κρίσιμα  στοιχεία  των  εξελίξεων 
στο  επίπεδο  της  απασχόλησης.  Πρώτον,  το  γ’  τρίμηνο  του  2009  είναι  το 
τελευταίο  τρίμηνο κατά  το οποίο η απασχόληση αυξήθηκε,  έστω και  εξ αιτίας 
ης  εποχικότητας.  Σε  σχέση,  όμως,  με  το  αντίστοιχο  τρίμηνο  του  2008,  η 
πασχόληση εμφάνιζε ήδη σαφή υποχώρηση. Η τάση μείωσης της απασχόλησης  
τ
α
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είναι σ   ντη συνέχεια έντονη και με ταχύτητα επιταχυνόμε η, ιδιαίτερα μετά το β’ 
τρίμηνο του 2010. 
 Δεύτερον,  από  το  δεύτερο  τρίμηνο  του  2010  οι  εποχικές  διακυμάνσεις 
της  απασχόλησης  εξαφανίζονται  υπό  το  βάρος  της  έντονης  πτωτικής  τάσης, 
αποτέλεσμα  και  ένδειξη  της  βαθειάς  ύφεσης  της  ελληνικής  οικονομίας.  Το 
δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους ήταν οι εποχές προσωρινής αύξησης της 
απασχόλησης,  λόγω  της  έντασης  της  δραστηριότητας  κλάδων,  όπως  ο 
τουρισμός, οι κατασκευές και ορισμένες αγροτικές εργασίες και συνδεόμενες μ’ 
αυτές  βιομηχανίες  τροφίμων.  Το  2010  η  εποχικότητα  στο  πρότυπο 
απασχόλησης φαίνεται να εξακολουθεί να λειτουργεί, αντισταθμίζοντας εν μέρει 
η συρρίκνωση της απασχόλησης, αλλά από το δ’ τρίμηνο του 2010 και σε όλο τ
το 2011, η απασχόληση είναι σε ελεύθερη πτώση. 
 
  Το  Διάγραμμα  1.1.γ  δείχνει  την  επιταχυνόμενη  ένταση  με  την  οποία 
συρρικνώνεται το επίπεδο της συνολικής απασχόλησης από το δεύτερο τρίμηνο 
του  2010.  Η  σύγκριση  γίνεται  με  το  αντίστοιχο  τρίμηνο  του  προηγούμενου 
έτους,  ώστε  να  γίνει  υπέρβαση  των  εποχικών  διακυμάνσεων.  Ο  εκάστοτε 
ρυθμός  μεταβολής  της  απασχόλησης  που  αποτυπώνεται  στο  Διάγραμμα 
αποτελεί ουσιαστικά ετήσιο ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.γ 
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Κατά  το  γ’  τρίμηνο  του  2011  ο  ρυθμός  μείωσης  της  συνολικής  απασχόλησης 
φθασε  σε  ετήσια  βάση  το  τρομακτικό  ποσοστό  του  ‐7,35%,  με  τάσεις 

ο
έ
επιδείνωσης στο τελευταίο τρίμην  και καθ’ όλο το 2012. 
 
Το  Διάγραμμα  1.1.δ  μας  δείχνει  μια  διαφορετική  εικόνα  των  εξελίξεων  στη 
συνολική  απασχόληση.  Δείχνει  ότι  η  κρίση  απασχόλησης  ξεκινά  ήδη  από  το 
τελευταίο  τρίμηνο  του  2008,  και  επηρεάζει  αρχικώς  την  απασχόληση  των 
ανδρών.  Η  απασχόληση  των  γυναικών  αρχίζει  να  παρουσιάζει  αρνητικό 
πρόσημο μετά έναν χρόνο (τελευταίο τρίμηνο του 2009) και οι ρυθμοί μείωσης 
της  απασχόλησης  των  γυναικών  εμφανίζονται  αισθητά  χαμηλότερη  των 

ταντίστοιχων ρυθμών για τους άνδρες, μέχρι  ο δεύτερο τρίμηνο του 2011, οπότε 
σχεδόν εξισώνονται. 
  Η  ερμηνεία  του  φαινομένου  αυτού,  να  ανθίσταται  η  απασχόληση  των 
γυναικών περισσότερο στις επιπτώσεις της κρίσης, έγκειται στο γεγονός ότι οι 
κλάδοι  οι  οποίοι  πρώτοι  επλήγησαν  από  την  κρίση  είναι  κλάδοι  υψηλής 
συγκέντρωσης  ανδρικής  απασχόλησης  (κατασκευές  και  βιομηχανία  κυρίως), 
ενώ  οι  κλάδοι  συγκέντρωσης  της  γυναικείας  απασχόλησης  (υπηρεσίες) 
παρουσιάζουν πλήττονται από την κρίση με μιαν χρονική υστέρηση. 
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.δ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.ε 

 
 
 
Το  Διάγραμμα  1.1.ε  μας  δίνει  τις  μεταβολές  της  απασχόλησης  κατά  ηλικιακή 
ομάδα  έναντι  του  αντίστοιχου  τριμήνου  του  προηγούμενου  έτους.  Οι  ρυθμοί 
μείωσης  της  απασχόλησης  των  νέων  είναι  πάρα  πολύ  υψηλοί,  ενώ  σταδιακά 
πλήττεται και η απασχόληση των ώριμων εργασιακά ατόμων. Οι ηλικίες 35 ως 
60 ετών εμφανίζουν, ωστόσο, ενδιαφέρουσες ιδιομορφίες. Η ηλικιακή ομάδα 35 
ως  39  ετών,  εμφανίζει  αρχικά  σχετικά  υψηλούς  ρυθμούς  απωλειών  θέσεων 
εργασίας, για να επιβραδύνει στη συνέχεια τους ρυθμούς μείωσης. Αντιθέτως, η 
αμέσως  επόμενη  ηλικιακή  ομάδα  (40‐44  ετών),  εμφανίζει  στην  αρχή  θετικούς 
ρυθμούς απασχόλησης, για να αντιμετωπίσει στη συνέχεια ρυθμούς μείωσης της 
πασχόα λησης  πλησίον  του  συνολικού  ρυθμού.  Όμοιο  πρότυπο  φαίνεται  να 
ακολουθούν και οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. 
  Η ερμηνεία των εξελίξεων αυτών δεν είναι απλή, ούτε μπορεί να αποδοθεί 
σε  έναν  παράγοντα.  Μια  σειρά  από  αίτια,  όπως  η  ηλικιακή  συγκέντρωση  της 
απασχόλησης κατά κλάδο, η θέση στο επάγγελμα, και τα κριτήρια επιλογής των 
απολυόμενων μισθωτών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, προκαλούν αυτήν τη 
σχετική  ανομοιομορφία  στην  ηλικιακή  κατανομή  των  απωλειών  θέσεων 
εργασίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.στ 

 
 
 
Το  Διάγραμμα  1.1.στ  μας  δείχνει  την  εξέλιξη  του  Δείκτη  Απασχόλησης  στο 
κρίσιμο διάστημα της  ελληνικής κρίσης. Ο δείκτης απασχόλησης ορίζεται ως ο 
λόγος  των  εργαζομένων ηλικίας 15 ως 65  ετών προς  τον αντίστοιχο συνολικό 
πληθυσμό. Θεωρητικά  μας προσδιορίζει  την  (ιστορική)  πιθανότητα  ένα άτομα 
ηλικίας  15  ως  65  ετών  να  εργάζεται.  Ο  δείκτης  απασχόλησης  συρρικνώνεται 
κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες (‐9,5) μεταξύ τρίτου τριμήνου 2007 και 
τρίτου  τριμήνου  2011  για  τους  άνδρες,  ενώ  στις  γυναίκες  η  μείωση  είναι 
αισθητά μικρότερη  ίση με  ‐  3,3 ποσοστιαίες  μονάδες.  Για  τους άνδρες  το  μισό 
της μείωσης της απασχόλησης οφείλεται στις εξελίξεις μεταξύ γ’ τρίμηνου 2010 
και  γ’  τρίμηνου  2011,  ενώ  για  τις  γυναίκες  το  σύνολο  της  υποχώρησης  του 
δείκτη συμμετοχής οφείλεται στο ίδιο χρονικό διάστημα (γ’ τρίμηνο 2010 και γ’ 
τρίμηνο 2011). Συνολικά και για τα δύο φύλα, η πιθανότητα να έχει ένα άτομο 
λικίας 15 ως 65 ετών εργασία μειώθηκε κατά 6,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες 
εταξύ 2007 και 2011.   
η
μ
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1.2  Οι Εξελίξεις στην Ανεργία 
 
Το Διάγραμμα 1.2.α δείχνει τις εξελίξεις στο ποσοστό ανεργίας κατά το κρίσιμο 
διάστημα της ελληνικής κρίσης. 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.α 

 
 
Το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται σταθερά από το τρίτο τρίμηνο του 2008, όταν 
ξεσπά  η  παγκόσμια  οικονομική  κρίση,  ενώ  από  το  2009  και  μετά  δεν 
εμφανίζεται ούτε η εποχική βελτίωση που παραδοσιακά επιδείκνυε κατά το β’ 
και  γ’  τρίμηνο  του  έτους.  Ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  παράλληλη  κίνηση  των 
ποσοστών  ανεργίας  ανδρών  και  γυναικών,  χαρακτηριστικό  δηλωτικό  των 
ιτίων  της  ανεργίας,  τα  οποία  συνδέονται  με  την  ύφεση  της  ελληνικής α
οικονομίας. 
 
Το Διάγραμμα 1.2.β  μας  δείχνει  τη  συμβολή  των  δύο φύλων στη  διαμόρφωση 
ης  μεταβολής  στο  επίπεδο  της  ανεργίας,  ενώ  το  Διάγραμμα  1.2.γ  μας 

ω
τ
αποκαλύπτει τη συμβολή των ηλικιακών ομάδ ν στη μεταβολή της ανεργίας. 
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  Η  αύξηση  του  επιπέδου  της  ανεργίας  οφείλεται  κατά  πολύ  υψηλότερο 
ποσοστό (57%) από την αύξηση της ανεργίας των ανδρών, παρά των γυναικών 
(43%). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις επισημάνσεις που είχαν γίνει ανωτέρω 
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για  τις  εξελίξεις  στο  επίπεδο  της  απασχόλησης  και  την  κλαδική  συγκέντρωση 
κατά φύλο που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.β 

 
 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.γ 
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31

 
Η  ερμηνεία  του  Διαγράμματος  1.2.γ  αποκαλύπτει  μία  ακόμη  περισσότερο 
δυσάρεστη πλευρά των τρεχουσών εξελίξεων. Το 55% της αύξησης της ανεργίας 
κατά  το  διάστημα  ενός  ημερολογιακού  έτους  οφείλεται  στην  αύξηση  της 
ανεργίας  των  ηλικιών  μεταξύ  25  και  40  ετών,  δηλαδή  των  περισσότερο 
παραγωγικών  ηλικιών  του  πληθυσμού.  Περαιτέρω,  το  50%  της  συνολικής 
αύξησης  της  ανεργίας  οφείλεται  στην  αύξηση  της  ανεργίας  των  ηλικιακών 
ομάδων  μεταξύ  30  και  50  ετών,  δηλαδή  των  πληθυσμιακών  ομάδων  που 
αντιμετωπίζουν  υψηλές  οικογενειακές  υποχρεώσεις,  και  αποτελούν  την  εν 
δυνάμει σταθερότερη ομάδα κατανάλωσης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1.2.1 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

Γ’ Τρίμηνο Αντίστοιχου Έτους 
  2010  2011 
ΗΛΙΚΙΑ  ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ  ΑΝΔΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΣΥΝΟΛΟ 

15-19 33,2  43,7 37,5 44,5 67,4  53,5

20-24 24,5  40,6 31,8 38,5 49,7  43,6

25-29 15,4  25,1 19,8 26,4 35,1  30,2

30-34 11,2  17,9 14,0 16,6 24,1  19,9

35-39 9,0  14,1 11,2 11,8 20,5  15,5

40-44 6,5  13,1 9,4 10,7 17,0  13,5

45-49 6,7  10,3 8,3 10,2 14,9  12,3

50-54 7,5  10,5 8,6 12,1 11,9  12,0

55-59 6,1  7,7 6,6 9,3 9,2  9,2

60-64 4,8  3,9 4,5 7,0 6,2  6,7

65-69 1,8  2,2 1,9 1,9 8,7  4,3

70-74 1,3  0,0 0,9 2,5 0,0  1,8

75+ 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
ΣΥΝΟΛΟ 9,7  16,1 12,4 15,0 21,5  17,7
ΣΥΝΟΛΟ 
5 -64 ετών 1 9,9  16,2 12,6 15,2 21,6  17,9

 
 
 
Το  Διάγραμμα  1.2.δ  παρουσιάζει  τις  μεταβολές  στην  ηλικιακή  κατανομή  της 
ανεργίας μεταξύ  του γ’  τρίμηνου 2007 και  του  γ’  τρίμηνου 2011. Δύο  είναι  τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν: Πρώτον, η ανεργία στην Ελλάδα αποτελούσε 
και πριν την εμφάνιση της κρίσης πρόβλημα που διαχεόταν σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες,  αν  και  οι  ώριμοι  εργασιακά  άνδρες  ήταν  σχετικά  προστατευμένοι. 
Δεύτερον,  η  κρίση  μετατοπίζει  την  κατανομή  της  ανεργίας  προς  ηλικιακές 
ομάδες του πληθυσμού (άνω των 35 ετών και, ιδιαίτερα, στις ηλικίες 45 ως 65  
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τών) που  καθιστούν  δυσχερή  την  εφαρμογή  των συνηθισμένων  ενεργητικών ε
πολιτικών τις οποίες υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. 
 
Είναι προφανές ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, το 
οποίο  συνεχώς  επιδεινώνεται.  Η  δραστική  ενίσχυση  της  εσωτερικής  ζήτησης, 
καταναλωτικής και επενδυτικής, και, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του διαθέσιμου 
εισοδήματος,    αποτελεί  όρο  εκ  των  ων  ουκ  άνευ  για  την  μείωση  των 
επιπτώσεων  της  παραγωγικής  αποδιάρθρωσης  και  της  κοινωνικής 
υποβάθμισης  σημαντικών  μερίδων  του  πληθυσμού.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η 
ενίσχυση  των  κοινωνικών  πτυχών  των  ενεργητικών  πολιτικών  απασχόλησης, 
προληπτικών  και  διορθωτικών,  με  αυξημένη  επιλεκτικότητα  και  στόχευση,  θα 
αποτελούσε χρήσιμο, αλλά όχι ικανό μέσο, άμβλυνσης των προβλημάτων.  
                                                 
                                                     ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.δ 
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1.3 Οι Εξελίξεις  στο Εργατικό Δυναμικό 
 
Η  ελληνική  οικονομία  παρουσίασε  μείωση  κατά  324.000    των  θέσεων 
απασχόλησης μεταξύ γ’ τριμήνου 2010 και γ ‘ τριμήνου 2011. Στο ίδιο διάστημα, 
το  επίσημο  μέγεθος  της  ανεργίας  αυξήθηκε  κατά  256.000  άτομα.  Η 
αντιπαραβολή  των  δύο  μεγεθών  δείχνει  ένα  καθαρό  έλλειμμα  70.000  ατόμων 
στο εργατικό δυναμικό. Αν περιορισθούμε στις εργάσιμες ηλικίες (15‐65 ετών) η 
μείωση του εργατικού δυναμικού περιορίζεται στα 57.000 άτομα, μείωση κατά 
1,2%  έναντι  του  αντίστοιχου  τρίμηνου  του  2010.  Η  μείωση  είναι  εντονότερη 
τους άνδρες σ (1,4%), παρά στις γυναίκες. Η εξέλιξη αυτή μόνο εφησυχασμό δεν 
δύναται να προκαλέσει.    
  Η πιθανότητα, πέραν του σημαντικού στατιστικού σφάλματος, η μείωση 
του  εργατικού  δυναμικού  να  υποκρύπτει  αύξηση  του  φαινομένου  του 
«απογοητευμένου  άνεργου»,  δηλαδή  ανέργων  που  εγκαταλείπουν  την 
ροσπ ι ι απ άθε α  να  βρουν  εργασία,  επειδή  οι  προσπάθε ές  τους  έχουν  ποτύχει, 
είναι πολύ σημαντική.  
  Το  Διάγραμμα  1.3.α  δείχνει  τις  ποσοστιαίες  μεταβολές  στο  εργατικό 
δυναμικό κατά ηλικιακή ομάδα μεταξύ 2010 και 2011 (γ’ τρίμηνο και για τα δύο 
έτη). 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.α 
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Το  Διάγραμμα  εμφανίζει  ορισμένα  ενδιαφέροντα  χαρακτηριστικά:  Πρώτον,  η 
ταχεία απομάκρυνση από το εργατικό δυναμικό των ατόμων άνω των 55 ετών 
είναι  μια  αναμενόμενη  εξέλιξη,  αποτέλεσμα  αφ’  ενός  της  αδυναμίας  να 
εξασφαλιστεί  μια  νέα  θέση  εργασίας  σε  περίπτωση που  χαθεί  η  προηγούμενη 
(αποτέλεσμα  του  απογοητευμένου  άνεργου)  και,  αφ’  ετέρου,  της  επιτάχυνσης 
ου χρτ όνου εξόδου στην σύνταξη, εξ αιτίας των προς το δυσμενέστερο για τους 
ασφαλισμένους μεταβολών στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.  
  Δεύτερον, η μεταβολή των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ενδέχεται να 
ερμηνεύει  την αύξηση  του  εργατικού δυναμικού  των γυναικών ηλικίας μεταξύ 
45 και 55 ετών.  
  Τρίτον,  πιθανή  εμφάνιση  του  αποτελέσματος  του  πρόσθετου 
εργαζόμενου,  δηλαδή  της  προσπάθειας  ένταξης  μελών  της  οικογένειας  που 
ευρίσκονταν  εκτός  εργατικού  δυναμικού  προκειμένου  να  αναπληρωθούν  οι 
απώλειες στο οικογενειακό εισόδημα, παρατηρείται στις γυναίκες ηλικίας 30 ως 
40 ετών και στους έφηβους ηλικίας 15 – 19 ετών, παρά τα αυξημένα ποσοστά 
ανεργίας των ομάδων αυτών του εργατικού δυναμικού. Αυτό σημαίνει ότι μικρό 

σ  τ η νποσοστό των προσπαθειών ένταξης  τη δομή ης απασχόλησ ς τω  πρόσθετων 
εργαζόμενων τελεσφορεί. 
  Τέταρτον,  είναι  σημαντικές  οι  ροές  απομάκρυνσης  από  το  εργατικό 
δυναμικό  των  νέων  20  ως  29  ετών,  αν  και  εμφανίζονται  ορισμένες  διαφορές 
μεταξύ  των  δύο φύλων.  Στους  άνδρες  οι  ροές  απομάκρυνσης  συνεχίζονται ως 
και την ηλικιακή ομάδα 30‐35 ετών. Η επίδραση του απογοητευμένου άνεργου, 
οι  χαμηλές  αμοιβές  και  οι  κακές  συνθήκες  εργασίας  των  διαθέσιμων  θέσεων 
ενδέχεται  να  ερμηνεύουν  αυτές  τις  τάσεις.  Η  απομάκρυνση  αυτή  από  το 
εργατικό δυναμικό  ενδεχομένως  να  είναι προσωρινή,  αν και  είναι πιθανόν  ένα 
τμήμα της να οφείλεται στην μετανάστευση προς  την αλλοδαπή για ανεύρεση 
εργασίας. Αυτό είναι πολύ πιθανόν για τους άνδρες ηλικίας 30 ως 35 ετών, αν 
και το θέμα απαιτεί μεγαλύτερη και εις βάθος διερεύνηση. 
  Πέμπτον, είναι ιδιαίτερα σοβαρή η υποχώρηση του εργατικού δυναμικού 
ε μιαν α ηλικιακή  τωσ  κρίσιμη από π ραγωγική και κοινωνική  ομάδα, όπως αυτή  ν 
40 ως 45 ετών. Το ζήτημα αυτό θα μας απασχολήσει σε επόμενα Δελτία. 
  Μια  ελαφρώς  διαφορετική  εικόνα  μας  δίνεται  από  την  εξέταση  του 
δείκτη  συμμετοχής  του  πληθυσμού  στο  εργατικό  δυναμικό.  Ο  δείκτης 
συμμετοχής  μας  δίνει  το  ποσοστό  του  πληθυσμού  εργάσιμης  ηλικίας  που 
ανήκει  στο  εργατικό  δυναμικό,  δηλαδή  είτε  εργάζεται  είτε  αναζητά  εργασία 
κατά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή. Μπορεί  να  ερμηνευτεί ως  η  (ιστορική) 
πιθανότητα  ένα  άτομο  με  συγκεκριμένα  δημογραφικά  χαρακτηριστικά  (φύλο, 
ηλικία,  επίπεδο  εκπαίδευσης,  κλπ)  να  ανήκει  στο  εργατικό  δυναμικό.  Τυπικά 
αποτελεί μέτρο της προσφοράς εργασίας. 
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  Κατά  την  περίοδο  της  ύφεσης  ο  δείκτης  συμμετοχής  υποδέχεται  δύο 
αντιθετικές  επιδράσεις.  Ένα  τμήμα  του  εργατικού  δυναμικού  απογοητεύεται, 
έχοντας εξαντλήσει τις δυνατότητες να βρει εργασία, και απομακρύνεται από το 
εργατικό  δυναμικό  (παύει  να  αναζητά  εργασία).  Είναι  η  επίδραση  του 
απογοητευμένου  άνεργου,  που  οδηγεί  σε  μείωση  του  δείκτη.  Από  την  άλλη 
πλευρά,  η  μείωση  του  οικογενειακού  εισοδήματος,  εξ  αιτίας  της  μείωσης  του 
εισοδήματος  από  εργασία  ή  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  οδηγεί  μέλη 
της οικογένειας που δεν συμμετείχαν στο  εργατικό δυναμικό,  να  ενταχθούν σ’ 
αυτό προσπαθώντας να αναπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα. Η επίδραση 
υτή οα νομάζεται η επίδραση του πρόσθετου εργαζόμενου και οδηγεί σε αύξηση 
του δείκτη συμμετοχής. 
  Μια  πρόσθετη  αρνητική  επίπτωση  στον  δείκτη  συμμετοχής  οφείλεται 
στην προτίμηση των νέων σε ηλικία να παραμείνουν, ή και να επιστρέψουν, στο 

οι  ίνεκπαιδευτικό σύστημα, καθώς  δυνατότητες απασχόλησης ε αι λίγες ή/και οι 
μισθοί πολύ χαμηλοί.  
  Η  διεθνής  εμπειρική  έρευνα  δείχνει  ότι  στην  κατηγορία  των 
«απογοητευμένων  ανέργων»  ανήκουν  κυρίως  άνδρες  άνω  των  45  ετών,  ενώ 
την κατηγορία σ των «πρόσθετων εργαζομένων» κυρίως νέα σε ηλικία άτομα και 
γυναίκες άνω των 30 ετών (έγγαμες). 
  Το Διάγραμμα 1.3.β μας δίνει την  εξέλιξη του δείκτη συμμετοχής για τα 
αντίστοιχα τρίμηνα τριών ετών (2009 – 2011). 
                                                          
                                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.β 
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Στην  περίοδο  2009  –  2011  ο  δείκτης  συμμετοχής  των  ανδρών  εμφανίζει  μιαν 
ανησυχητική μείωση (από 79,4 το 2009 σε 77,7) κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. 
Αντίθετα, ο δείκτης συμμετοχής των γυναικών εμφανίζει αρχικά μια σημαντική 
αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα μεταξύ 2009 και 2010,  για  να σημειώσει 
κάμψη στη συνέχεια, διατηρώντας την αρχική αύξηση κατά το ήμισυ.  
  Τα Διαγράμματα 1.3.γ και 1.3.δ μας δίνουν τους δείκτες συμμετοχής κατά 
ηλικιακή ομάδα για τους άνδρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. Λόγω των έντονων 
διαφορών που υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ηλικιακοί δείκτες για 
το σύνολο δεν κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν εδώ. 
. 
                                                    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.3.γ 

 
 
Τα  διαγράμματα  δείχνουν  ότι  η  συμπεριφορά  των  ηλικιακών  δεικτών 
συμμετοχής  είναι  περίπου  η  αναμενομένη.  Στους  άνδρες  ηλικίας  20‐24  ετών 
επικρατεί αρχικά η επίδραση του πρόσθετου εργαζόμενου, για να ακολουθήσει η 
υποχώρηση του δείκτη την επόμενη χρονιά. Σε όλη την ηλικιακή κλίμακα και με 
εξαίρεση  την  ηλικιακή  ομάδα  55‐59  ετών  ο  δείκτης  συμμετοχής  υποχωρεί.  Η 
επίδραση απογοήτευσης  εμφανίζεται σχετικά  νωρίς  (στο πρώτο  έτος) σε  όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, με την εξαίρεση των ηλικιών 20‐24, 45‐49 και 55‐59 ετών. 
Μόνο  στην  ηλικιακή  ομάδα  55‐59  ετών  ο  δείκτης  παραμένει  στο  επίπεδο  του 
2009,  αντανακλώντας  την  προσπάθεια  συμπλήρωσης  των  προϋποθέσεων 
συνταξιοδότησης.  
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                                                     ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.δ 

 
 
 
Στις  γυναίκες  η  επίδραση  του  πρόσθετου  εργαζόμενου  φαίνεται  να  επικρατεί 
στις  ηλικίες  άνω  των  25  ως  55  ετών.  Βεβαίως,  η  ερμηνεία  αυτή  είναι 
αμφισβητήσιμη  χωρίς  περαιτέρω  επεξεργασία,  καθώς  ο  δείκτης  συμμετοχής 
των γυναικών αυξάνεται σ’ όλην την περίοδο από το 1983 (έτος από το οποίο 
είναι διαθέσιμες οι ΕΕΔ). Σε γενικές γραμμές, όμως, οι  εξελίξεις  των ηλικιακών 
δεικτών  συμμετοχής  στην  περίοδο  της  ύφεσης  ανταποκρίνονται  στις 
θεωρητικές προβλέψεις. 
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1.4 Οι Μεταβολές στη Κλαδική Απασχόληση 
 
Μεταξύ  γ’  τρίμηνου  2010  και  γ’  τρίμηνου  2011  η  συνολική  απασχόληση  των 
ατόμων εργάσιμης ηλικίας  (15 – 65 ετών) μειώθηκε με ρυθμό 6,1%. Ο ρυθμός 

ήμείωσης  της  γυναικείας  απασχόλησης  ταν  ελαφρώς  ταχύτερος  (6,3%)  του 
αντίστοιχου για την ανδρική απασχόληση (6,1%). 
  Το  Διάγραμμα  1.4.α  δείχνει  τις  ποσοστιαίες  μεταβολές  της  κλαδικής 
απασχόλησης στην ίδια περίοδο. 
 
                                                        ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4.α 

 
 
Μόνον  δύο  κλάδοι  εμφανίζουν  θετικό  πρόσημο  στην  απασχόληση.  Ο  κλάδος 
διαχείρισης  ακίνητης  περιουσίας  και  οι  επαγγελματικές  –  επιστημονικές 
δραστηριότητες.  Ο  κλάδος  της  διαχείρισης  περιουσίας  εμφάνιζε  ιδιαίτερα 
υψηλές  μειώσεις  της  απασχόλησης  στο  προηγούμενο  τρίμηνο.  Οι  υπόλοιποι 
κλάδοι  εμφανίζουν  μείωση  της  απασχόλησης.  Ιδιαίτερα  σημαντικές  μειώσεις 
στην  απασχόληση  εμφανίζουν  οι  κλάδοι  των  λατομείων  –  ορυχείων,  οι 
κατασκευές, η μεταποίηση, η  ενέργεια, η ύδρευση – αποχέτευση, η  ενημέρωση 
αι οι ο
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κ ικιακές υπηρεσίες. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα επίσης εμφανίζει 
μεγάλη μείωση, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 
  Ο  Πίνακας  1.4.1  επιχειρεί  μιαν  ταξινόμηση  των  κλάδων  οικονομικής 
δραστηριότητας με εφαρμογή δύο κριτηρίων: Πρώτον, το μέγεθος των κλάδων, 
όπως αυτό αποτυπώνεται από τη συμμετοχή της κλαδικής απασχόλησης στη  
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συνολική απασχόληση (ηλικίες 15 – 65 ετών) και, δεύτερον, το ρυθμό μεταβολής 
της απασχόλησης. 
                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ  1.4.1 

 ΑΥΞΗΣΗ 
> 1% 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
0 – 1 % 

ΜΙΚΡΗ 
ΜΕΙΩΣΗ 
< 4% 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΜΕΙΩΣΗ 
4 – 10% 

ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΗ 
ΜΕΙΩΣΗ 

 10% 
ΜΕΓΑΛΟΣ 

>10% 
   ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΣΑΙΟΣ 
5% - 10% 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΥΓΕΙΑ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣ 
<5% 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ – 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΟΡΥΧΕΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΥΓΕΙΑ 

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΛΠ. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

     
Η  αναλογικά  μικρότερη  μείωση  της  απασχόλησης  στο  εμπόριο  έναντι  του 
ρυθμού  μείωσης  της  συνολικής  απασχόλησης  (‐6,8%  έναντι  ‐7,2%),  έχει 
ενισχύσει  τη  θέση  του  ως  του  κλάδου,  στον  οποίο  συγκεντρώνεται  το 
μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων (Διάγραμμα 1.4.β). 
 
                                                       ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.4.β 
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Το Διάγραμμα 1.4.γ μας δίνει τη συμμετοχή των κλάδων στην απώλεια θέσεων 
εργασίας μεταξύ του Β’ τρίμηνου 2010 και Β’ τρίμηνου 2011. Οι κατασκευές και 
η μεταποίηση αποτελούν τους κλάδους με τις υψηλότερες αναλογικά απώλειες. 
Οι απώλειες θέσεων εργασίας στους δύο αυτούς κλάδους καλύπτουν το ήμισυ 
των  συνολικών  απωλειών.  Σημαντικές  απώλειες  στο  σύνολο  καταγράφουν  η 
αγροτική  παραγωγή  (16%  περίπου)  και  το  εμπόριο  (10%  των  συνολικών 
απωλειών θέσεων εργασίας).   
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.4.γ 

 
 
Το  Διάγραμμα  1.4.γ  αποκαλύπτει  επίσης  μιαν  άλλη  πτυχή  της  κρίσης 
απασχόλησης: Ενώ οι κλάδοι της υλικής παραγωγής εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 
απωλειών θέσεων εργασίας κυρίως ως προς το ανδρικό εργατικό δυναμικό, οι 
κλάδοι των υπηρεσιών χάνουν θέσεις γυναικείας εργασίας. Το 87% των θέσεων 
ανδρικής  απασχόλησης  που  χάθηκαν  ανήκει  στους  κλάδους  των  κατασκευών, 
της  μεταποίησης  και  της  αγροτικής  παραγωγής. Μόνο  το  32%  των  απωλειών 
των θέσεων εργασίας γυναικών ανήκει στους κλάδους αυτούς. Οι απώλειες στη 
γυναικεία  εργασία  μοιάζουν  περισσότερο  ίσα  κατανεμημένες  μεταξύ  των 
κλάδων,  με  μεγάλη  συμμετοχή  των  κλάδων  του  εμπορίου  (15,8%),  της  υγείας 
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(15,1%), της οικιακής εργασίας (11%) και της Δημόσιας Διοίκησης (10,3% στο 
σύνολο των απωλειών θέσεων εργασίας των γυναικών). 
  Σε αντιπαραβολή του Διαγράμματος 1.4.γ,  το Διάγραμμα 1.4.δ μας δίνει 
τη συμβολή κάθε κλάδου στη μείωση της συνολικής απασχόλησης μεταξύ γ’  
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τριμήνου  2010  και  γ’  τριμήνου  2011.  Οι  μεταβολές  στη  κλαδική  σύνθεση  των 
απωλειών στις θέσεις εργασίας είναι σημαντικές και ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ο 
κλάδος  του  εμπορίου  καταλαμβάνει  πλέον  τη  δεύτερη  θέση,  μετά  τις 
κατασκευές.                          
                                       
                                          
                                                         ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  1.4.δ 

 
 
 
Είναι  σαφές  ότι  ο  κύριος  μηχανισμός  της  κρίσης  απασχόλησης  στην  Ελλάδα 
προκλήθηκε από την κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών. Ενώ η ιδιωτική 
οικοδομική  δραστηριότητα  αποτελούσε  παραδοσιακά  τον  βασικό  μοχλό 
ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  προκαλώντας  και  την  ανάπτυξη  κλάδων 
της μεταποίησης και των υπηρεσιών1, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 
τα  συναφή  προγράμματα  με  ευρωπαϊκή  χρηματοδότηση  δημιούργησαν  έναν 
ανεξάρτητο, αλλά συμπληρωματικό τομέα δημόσιων έργων και κατασκευών. Η 
κρίση  εκδηλώνεται  αρχικά  στις  κατασκευές  (δημόσιες  και  ιδιωτικές), 
συμπαρασύροντας  κλάδους  της  μεταποίησης  και  των  υπηρεσιών  που 
συνδέονταν  με  τις  κατασκευές  αρχικά.  Η  εφαρμογή  συσταλτικών  πολιτικών, 
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1  Ελένη  Δελιβάνη  και  Χρήστος  Νίκας,  «Τριτογενοποίηση  και  Οικονομική  Ανάπτυξη:  Η 
Περίπτωση  της  Ελληνικής  Οικονομίας»,  στο  Α.  Δεδουσόπουλος  –  Θ.  Κουτρούκης  (επιμ.),  Η 
Διεύρυνση  του  Τομέα  των  Υπηρεσιών:  Οικονομικές  και  Εργασιακές  Διαστάσεις,  εκδ. 
Κριτική, 2011. 
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όπως αποτυπώθηκαν στη δανειακή σύμβαση (Μνημόνιο 1) επεξέτεινε την κρίση 
στο  σύνολο  της  οικονομίας,  με  αποτέλεσμα  η  ελληνική  οικονομία  να 
αντιμετωπίζει  μια  τεράστια  συρρίκνωση  της  παραγωγικής  της  δομής  και  της 
απασχόλησης.     
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ΜΕΡΟΣ 2: Ο Κλάδος του Εμπορίου 
 
 
2.1 Οι Εξελίξεις  στην Απασχόληση 
 
Τα Διαγράμματα 2.1.α, 2.1.β και 2.1.γ απεικονίζουν την εξέλιξη της απασχόλησης 
στον  κλάδο  του  εμπορίου  κατά  τρίμηνο  από  το  γ’  τρίμηνο  του  2008 ως  το  γ’ 
τρίμηνο του 2011 για το σύνολο των εργαζομένων, τους άνδρες και τις γυναίκες 
αντίστοιχα. Η  επιλογή  εμφάνισης σε  διαφορετικά διαγράμματα οφείλεται στις 
διαφορές κλίμακα, με σκοπό να καταστούν σαφέστερες οι διαχρονικές εξελίξεις. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.1.α 

 
 
Η  συμπερίληψη  μιας  γραμμής  τάσης  –  χωρίς  την  εποχική  διόρθωση  – 
υποδεικνύει  ότι,  κατά  μέσον  όρο,  το  εμπόριο  χάνει  6.300  θέσεις  εργασίας  το 
τρίμηνο ή 2.100 περίπου θέσεις εργασίας μηνιαίως στο διάστημα αυτό. Μεταξύ 
του β’ και του γ’ τρίμηνου του 2011 ο ρυθμός απωλειών αυξήθηκε σημαντικά, 

  α π
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υποδηλώνοντας  επιτάχυνση  της  κρίσης,  ώστε  η γρ μμή  τάσης  να  υ οεκτιμά 
κατά πολύ τις πραγματικές απώλειες θέσεων. 
  Η  απασχόληση  των  γυναικών  μειώνεται  με  ταχύτερο  ρυθμό  από  την 
απασχόληση των ανδρών. Περίπου η απασχόληση των ανδρών μειώνεται κατά 
800  άτομα  μηνιαίως  κατά  μέσο  όρο  έναντι  1.150  γυναικών  που  χάνουν  την 
εργασία τους στο ίδιο διάστημα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.1.β 

 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.1.γ 

 
 
Και στα δύο φύλα, ο ρυθμός μείωσης της απασχόλησης επιταχύνεται μεταξύ του 
β’ τρίμηνου του 2011 και του γ’ τρίμηνου του ίδιου έτους. 
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Το  Διάγραμμα  2.1.δ  μας  δείχνει  τη  διαχρονική  εξέλιξη  του  ποσοστού 

μεταβολής της απασχόλησης έναντι του προηγούμενου τριμήνου.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.1.δ 

 
 
Η απασχόληση στο εμπόριο εμφανίζει συνεχώς και για δέκα τρίμηνα αρνητικούς 
ρυθμούς  μεταβολής  –  με  την  εξαίρεση  του  β’  τρίμηνου  του  2010,  όπου 

 εμφανίζεται μια προσωρινή ανάκαμψη, χωρίς, ωστόσο, αυτή να ήταν ικανή για 
την επανάκαμψη, έστω και προσωρινά, σε προηγούμενα επίπεδα απασχόλησης.  
  Συνολικά,  στο  διάστημα  της  τριετίας  το  εμπόριο  έχει  απωλέσει  λίγο 
περισσότερο από το 10% (10,3%) των θέσεων εργασίας που είχε στο γ’ τρίμηνο 
του 2008. Μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο, μεταξύ γ’ τρίμηνο του 2010 και το γ’ 
τρίμηνο του 2011, η απασχόληση μειώθηκε με ρυθμό 6,9%. Σε απόλυτα μεγέθη, 
ο αριθμός των εργαζομένων στο εμπόριο μειώθηκε στο διάστημα μεταξύ του γ’ 
τριμήνου 2010 και του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 κατά 55.400 άτομα, εκ 
των οποίων τα 53.800 ηλικίας μεταξύ 15 ως 65 ετών (άτομα εργάσιμης ηλικίας).  
  Η απασχόληση των γυναικών στο εμπόριο μειώθηκε ελαφρώς ταχύτερα 
από την απασχόληση των ανδρών (7,1% έναντι 6,6%).   
 Το Διάγραμμα 2.1.ε απεικονίζει τη κατανομή των απωλειών των θέσεων 
εργασίας  κατά  ηλικιακή  ομάδα  για  άτομα  εργάσιμης  ηλικίας.  Το  67%  των 
απωλειών εμφανίζονται στις νεαρές ηλικιακές ομάδες κάτω των 35 ετών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.1.ε 
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2.2  Εμπόριο: Από την Ανάπτυξη στην Κρίση  Απασχόλησης 
 
Το Διάγραμμα 2.2.α δείχνει την εξέλιξη στο επίπεδο απασχόλησης του εμπορίου 
από το 1993 ως το 2011. Για λόγους συνέχειας, τα στοιχεία αναφέρονται στο β’ 
τρίμηνο κάθε έτους2.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.2.α 

 
  
Ως το 2008 το εμπόριο παρουσίαζε σταθερή αυξητική τάση στην απασχόληση. Ο 
συντελεστής  προσδιορισμού  (R2)  της  γραμμικής  τάσης  εκτιμάται  στο  0,99, 
χαρακτηριστικό υψηλής σταθερότητας.   Κατά μέσο όρο,  στο διάστημα 1993 – 
2008 η απασχόληση αυξανόταν κατά 15.600 άτομα ετησίως. Στην ίδια περίοδο η 
ελληνική  οικονομία  δημιουργούσε  κατά  μέσον  όρο  57.400  καθαρές  θέσεις 
εργασίας  ετησίως. Με άλλα λόγια,  το  εμπόριο δημιουργούσε λίγο περισσότερο 
από 1 στις 4 καθαρές θέσεις εργασίας (27,2%).  
  Η περίοδος της ανάπτυξης τελειώνει το 2008. Το β’ τρίμηνο του 2009 το 
εμπόριο  καταγράφει  μιαν  οριακή  μείωση  της  απασχόλησης  κατά  0,5%  έναντι 
του β’ τρίμηνου του 2008, για να ακολουθήσουν δύο έτη συνεχών μειώσεων της 
απασχόλησης. Μεταξύ  β’  τρίμηνου  του  2008  και  β’  τρίμηνου  2011  το  εμπόριο 
έχασε  60.000  θέσεις  εργασίας,  αντιστρέφοντας  έντονα  τη  θετική  τάση  σε 
αρνητικ

29

ή.  
                                                      
2  Η  Έρευνα  Εργατικού  Δυναμικού  κατά  την  περίοδο  1983  –  2007  ήταν  ετήσια  και 
διεξαγόταν το β’ τρίμηνο του έτους.  Από το 2008 γίνεται τριμηνιαία.    
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Το Διάγραμμα 2.2.β παρουσιάζει το ρυθμό μεταβολής της απασχόλησης 
κατά  τρίμηνο  έναντι  του  τριμήνου  του  προηγούμενου  έτους3  για  την  περίοδο 
2001Α – 2011Γ.  
 
 
                                                    ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.2.β 

 
 
 
 
Το Διάγραμμα 2.2.γ   τέλος παρουσιάζει την εξέλιξη του επιπέδου απασχόλησης 
στο εμπόριο ανά τρίμηνο για την περίοδο 2009 (Α’ τρίμηνο) – 2011 (Γ’ τρίμηνο). 
Η  εφαρμογή  μιας  γραμμής  τάσης  με  πολυωνυμική  μορφή  3ου  βαθμού 
αποτυπώνει  άριστα  την  εξέλιξη  της  απασχόλησης.  Το  γεγονός  της  εναλλαγής 
των προσήμων (αρνητικό – θετικό – αρνητικό) στους όρους του χρόνου δείχνει 
την επιτάχυνση της αρνητικής πορείας της απασχόλησης. 
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3   Με τον τρόπο αυτόν εξομαλύνονται οι συστηματικές εποχικές επιδράσεις. 
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   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.2.γ 

 
 
 
 
 
 
 
2.3  Χαρακτηριστικά της Απασχόλησης στο Εμπόριο  
 
Στο τμήμα αυτό συγκρίνουμε τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο 
σε  σχέση  με  τα  χαρακτηριστικά  της  απασχόλησης  στο  σύνολο  της  ελληνικής 
οικονομίας και σε σχέση με τη μη αγροτική απασχόληση, για τις ηλικίες 15‐65 
ετών και με την εξαίρεση του κλάδου «εξωεδαφικών οργανισμών». Στόχος είναι 
η  διερεύνηση  των  κατευθύνσεων  μεταβολών  της  απασχόλησης  κατά  τη 
διάρκεια της ύφεσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε ως τρίμηνα αναφοράς 
το γ’ τρίμηνο των ετών 2008 και 2011, δηλαδή πριν την εκδήλωση της κρίσης 
και το τελευταίο τρίμηνο για το οποίο έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. 
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Ο  Πίνακας 2.3.1 παρουσιάζει τις βασικές εξελίξεις στην περίοδο αναφοράς. 
 
 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

      ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ‐338.464  ‐158.139  ‐496.603 

ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ‐336.093   ‐155.765  ‐491.858 

ΕΜΠΟΡΙΟ  ‐38.889  ‐43.702  ‐82.591 

      ΠΟΣΟΣΤΙΑΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ‐12.4  ‐8.9  ‐11.0 

ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ‐13.7  ‐9.9  ‐12.2 

ΕΜΠΟΡΙΟ  ‐8.3  ‐12.4  ‐10.1 

                    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  11.5  27.6  16.6 

ΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  11.6  28.1  16.8 
 
Οι απώλειες θέσεων εργασίας στο εμπόριο είναι αναλογικά μικρότερες από τις 
απώλειες στο σύνολο της οικονομίας και στην μη αγροτική απασχόληση, καθώς 
η  απασχόληση  στο  εμπόριο  μειώθηκε  σε  ποσοστό  10,1%  έναντι  11%  της 
συνολικής και 12,2% της μη αγροτικής απασχόλησης στην περίοδο αναφοράς. 
Το  εμπόριο  έχασε  συνολικά  82.600  θέσεις  εργασίας,  συνεισφέροντας  κατά 
6,6%  μ η   ε  1 στη  συνολική  είωση  της  απασχόλ σης (16,8%  στη  μ ίωση της  μη 
αγροτικής απασχόλησης). 
  Οι  συγκριτικά  χαμηλές  απώλειες  της  απασχόλησης  στο  εμπόριο 
οφείλονται  αποκλειστικά  στην  σχετικά  περιορισμένη  συρρίκνωση  της 
απασχόλησης των ανδρών. Η απασχόληση των ανδρών στο εμπόριο μειώθηκε 
στην  περίοδο  αναφοράς  κατά  8,3%,  έναντι  12,4% στο  σύνολο  της  οικονομίας 
και  13,7%  της  μη  αγροτικής  απασχόλησης.  Αντιθέτως,  η απασχόληση  των 
γυναικών στο εμπόριο μειώθηκε με ταχείς ρυθμούς, υψηλότερους από την λοιπή 
οικονομία. Το 27,6% των συνολικών απωλειών θέσεων εργασίας γυναικών στο 
σύνολο της οικονομίας και το 28,1% στην μη αγροτική οικονομία οφείλεται στη 
μείωση της απασχόλησης των γυναικών στο εμπόριο. Ωστόσο, η κατανομή των 
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απωλειών των θέσεων εργασίας στο εμπόριο  είναι μόλις  ελαφρά αυξημένη εις 
άρος  αβ των  γυναικών  (52,9%  των  συνολικών  πωλειών  θέσεων  εργασίας  στο 
εμπόριο). 
  Οι  μεταβολές  αυτές  έχουν  επηρεάσει,  έστω  και  σε  μικρό  μέγεθος,  το 
μερίδιο  της  απασχόλησης  του  εμπορίου  στη  συνολική  και  στη  μη  αγροτική 
απασχόληση.  Οι  σχετικές  μεταβολές  εμφανίζονται  στα  Διαγράμματα  2.3.α  και 
2.3.β. 
                                                   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.3.α 

  
                                                  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  2.3.β 
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Αποτέλεσμα  αυτών  των  μεταβολών  είναι  να  μεταβάλλεται  η  κατά  φύλο 
σύνθεση της απασχόλησης στο εμπόριο εις βάρος των γυναικών. Το Διάγραμμα 
2.3.γ  μας  δείχνει  τη  διαχρονική  μείωση  της  αναλογίας  των  γυναικών  στην 
απασχόληση  του  εμπορίου  μετά  το  γ’  τρίμηνο  του  2008.  Αν  και  η  μείωση  δεν 
είναι ομοιόμορφη σε όλα τα τρίμηνα, είναι σαφής η τάση.     
                                                 
                                              
 
     

                                                ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.γ   

 
 
 
 
 
 
Παρά την εμφανή τάση μείωσης της αναλογίας των γυναικών στην απασχόληση 
του  εμπορίου,  το  εμπόριο  συνεχίζει  να  συγκεντρώνει  αναλογικά  υψηλότερο 
ποσοστό γυναικείας απασχόλησης σε σύγκριση με τη σύνολο της οικονομίας. Ο 
συντελεστής  συγκέντρωσης  της  γυναικείας  εργασίας  στο  εμπόριο  παραμένει 
υψηλότερος  της  μονάδας  και  το  2011,  παρά  τη  σημαντική  μείωση  που  έχει 
υποστεί, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2.3.δ 
 
 
 
 
 
 

 

34



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 
ΚΩΔ. ΟΠΣ 296250 

Π.3.1 «Τριμηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης στο Εμπόριο» 

 
Συντελεστής  Συγκέντρωσης  της  Απασχόλησης μιας  κατηγορίας  εργαζομένων  σ’ 
έναν κλάδο είναι η αναλογία της κατηγορίας αυτής στην κλαδική απασχόληση προς την 
αναλογία της στο σύνολο των κλάδων. Η τιμή του συντελεστή δίνεται από τη σχέση 
 

 
Όπου 
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:   Ο συντελεστής συγκέντρωσης 
Ν : Ο  ριθμός των εργαζομένων της κατηγορίας i στον κλάδο j. ij α 
Νj:  Ο αριθμός του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο j. 
Νi:  Ο  αριθμός  του  συνόλου  των  εργαζομένων  της  κατηγορίας  i  στο  σύνολο  των 
κλά . δων
Ν :  Το σύνολο των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους 
 
Η κρίσιμη τιμή του δείκτη είναι η μονάδα. Όταν ο δείκτης λαμβάνει τιμή ίση με μονάδα, 
τότε η κατηγορία αυτή εργαζομένων κατανέμεται στον κλάδο με την ίδια αναλογία με 
την  οποία  κατανέμεται  στη  συνολική  απασχόληση.  Αν  η  τιμή  του  δείκτη  είναι 
μεγαλύτερη  της  μονάδας,  τότε  η  κατηγορία  αυτή  εργαζομένων  συγκεντρώνεται  στον 
κλάδο  αναλογικά  περισσότερο  από  ότι  στο  σύνολο  της  απασχόλησης.  Αν  η  τιμή  του 
δείκτη είναι μικρότερη της μονάδας, τότε συγκεντρώνεται στον κλάδο λιγότερο από ότι 
στη συνολική απασχόληση (υποεκπροσώπηση).   
 
                                                ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.δ 
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Εφαρμόζοντας  το  συντελεστή  συγκέντρωσης  της  απασχόλησης  στις  ηλικιακές 
ομάδες  (Διάγραμμα  2.3.ε)  διαπιστώνουμε  ένα  άλλο  χαρακτηριστικό  της 
απασχόλησης στο εμπόριο. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.ε 

 
 
Τόσο στο σύνολο της απασχόλησης όσο και στην μη αγροτική απασχόληση στο 
εμπόριο  συγκεντρώνονται  αναλογικά  περισσότερο  οι  μικρότερες  ηλικιακά 
ομάδες εργαζομένων.  Ιδιαίτερα στις ηλικίες κάτω των 30 ετών, ο συντελεστής 
συγκέντρωσης αυξάνεται το 2011 έναντι του 2008, γεγονός που υπογραμμίζει 
τον κρίσιμο ρόλο του εμπορίου στη διατήρηση της νεανικής απασχόλησης, παρά 
ην κρίση και τη συνολική μείωση των θέσεων εργασίας αυτών των ηλικιακών 
μάδω
τ
ο ν.  
 

Η  εξέταση  των  ηλικιακών  ομάδων  που  υφίστανται  τη  μεγαλύτερη 
επίπτωση  από  τη  μείωση  της  απασχόλησης  στο  εμπόριο  δείχνει  τη 
συγκέντρωση  των  απωλειών  στις  ηλικίες  μεταξύ  25  και  40  ετών.  Η  σχετική 
κατανομή έχει παρουσιασθεί ανωτέρω, στο Διάγραμμα Β1.5. 
  Ωστόσο, είναι σημαντικό να δούμε, πέραν της κατανομής των απωλειών, 
ην  σχ κ θ   κάθε 

 

36

τ ετι ή  βαρύτητα  των  απωλειών  έσεων εργασίας  για  ηλικιακή 
ομάδα. Τα σχετικά στοιχεία εμφανίζονται στο Διάγραμμα 2.3.στ 
  Οι  ενδείξεις  του  Διαγράμματος  2.3.στ  υποδεικνύουν  δύο  διακριτά 
πρότυπα  απωλειών  θέσεων  εργασίας.  Στις  ηλικίες  ως  40  ετών  ο  κίνδυνος 
πώλειας της εργασίας συνδέεται με την ηλικία – όσο μικρότερη η ηλικία, τόσο 
υξημένος είναι ο κίνδυνος. Οι μειώσεις θέσεων εργασίας φαίνεται να  
α
α
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ο λ

συνδέονται  με  ένα  πλέγμα  κριτηρίων  εργασιακών,  όπως  τα  χρόνια 
προϋπηρεσίας, η εμπειρία, κλπ, και κοινωνικών, όπως η ύπαρξη οικογενειακών 
υποχρεώσεων. Αυτό ερμηνεύει, ίσως, την εμφάνιση μιας μικρής υποκατάστασης 
γυναικείας εργασίας με ανδρική στην ηλικιακή ομάδα των 35‐39 ετών.     
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3.στ 

 
  
Στο  ζήτημα  αυτό  θα  επανέλθουμε  στο  επόμενο  Τμήμα  του  Δελτίου.  Είναι 
σημαντικό εδώ να τονιστεί ότι, παρά τη μεγάλη μείωση της απασχόλησης των 
νέων στο εμπόριο μεταξύ 2008 και 2011, το εμπόριο έχει αυξήσει τη συμμετοχή 
ου  στην  μ ω στ απασχόληση  αυτών  των  ηλικιακών  ο άδ ν  το  σύνολο  της 
οικονομίας και στην μη αγροτική απασχόληση.  
  Το  δεύτερο  πρότυπο  απωλειών  σχετίζεται  με  την  επιτάχυνση  των 
αποχωρήσεων  από  τη  δομή  της  απασχόλησης  των  ατόμων άνω  των  55  ετών. 
Αυτό  οφείλεται  στο  συνδυασμό  της  έκτασης  της  οικονομικής  κρίσης  με  την 
χειροτέρευση  των  προϋποθέσεων  συνταξιοδότησης  και  τις  αρνητικές 
προσδοκίες  για  το  ύψος  στο  οποίο  θα  διαμορφωθούν  οι  συντάξεις  στο  άμεσο 
μέλλον.  
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ΜΕΡΟΣ 3:  Απώλειες Θέσεων Εργασίας στο Εμπόριο:   
Επιχειρήσεις και Μισθωτοί 

 
 
3.1 Ανιχνεύοντας την Κρίσ Απασχόλησης στο Εμπόριο  
 
Η  ανάλυση  των  απωλειών  των  θέσεων  εργασίας  στο  εμπόριο  αποκαλύπτει 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη οικονομία όπου 
το  οι  απώλειες  κατανέμονται  κυρίως  εις  βάρος  της  μισθωτής  εργασίας,  στο 
εμπόριο  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  απωλειών  έχει  αναληφθεί  από  τον 
επιχειρηματικό κόσμο (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι). Αυτό σημαίνει ότι 
 κρίση τουργίας 

η 

η  στο εμπόριο έχει λάβει τη μορφή κυρίως της διακοπής της λει
των εμπορικών επιχειρήσεων (λουκέτα). 
  Το Διάγραμμα 3.1.α αποτυπώνει με σαφήνεια αυτήν την εξέλιξη. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.α 
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Το 63% των απωλειών θέσεων εργασίας κατανέμεται σε άτομα που ασκούσαν 
επιχειρηματική  δραστηριότητα. Αν  συνυπολογίσουμε  και  τις  απώλειες  θέσεων 
εργασίας  από  τα  συμβοηθούντα  μέλη  οικογένειας,  το  ποσοστό  ανέρχεται  σε 
73% των συνολικών απωλειών: Σχεδόν τρεις στις τέσσαρες θέσεις εργασίας που  
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χάθηκαν  αναφέρονται  στο  πρόσωπο  του  ιδιοκτήτη  –  επιχειρηματία  και  στα 
μέλη της οικογένειάς του. 
   Η  εικόνα,  ωστόσο,  μεταβάλλεται,  όταν  εξετάσουμε  την  κατά  φύλο  και 
θέση  στο  επάγγελμα  κατανομή  των  απωλειών.  Τα  σχετικά  στοιχεία 
εμφανίζονται  στο  Διάγραμμα  3.1.β. Οι  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  φύλων  είναι 
μεγάλες:  Η  μισθωτή  εργασία  των  ανδρών  ουσιαστικά  έχει  παραμείνει 
σταθεροποιημένη (συμβολή μικρότερη της μιας ποσοστιαίες μονάδας), ενώ στις 
γυναίκες  οι  απώλειες  της  μισθωτής  εργασίας  ανέρχονται  στο  50%  των 
απωλειών.  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.β 
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 Είναι  προφανές  ότι  το  συχνά  λεγόμενο  ότι  «ο  μικρός  επιχειρηματίας  δεν 
απολύει, αλλά κλείνει» επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον ως προς την αντιμετώπιση 
των ανδρών μισθωτών. Η κατάρρευση της επιχειρηματικής βάσης στο εμπόριο 
συμπαρασύρει  και  την  εργασία  των  γυναικών  συμβοηθούντων  μελών  της 
οικογένειας,  οι  οποίες  προσφέρουν  πολύτιμες  υπηρεσίες  στην  επιβίωση  των 
μικρών  εμπορικών  επιχειρήσεων.  Έχει  ενδιαφέρον  να  επισημάνουμε  ότι  ο 
αριθμός των ανδρών συμβοηθούντων μελών αυξάνεται, δηλωτικό της σημασίας 
της  ύπαρξης  της  μικρής  εμπορικής  επιχείρησης  στην  απορρόφηση  –  κατά  το 

ης  ανοικτής  ανεργίας  των  μελών  της  οικογένειας  του/της 
. 

δυνατόν  –  τ
επιχειρηματία
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Οι  εξελίξεις  αυτές  αποκαλύπτουν  μια  λιγότερο  εμφανή,  αλλά  ισχυρή, 
τάση  αναδιάρθρωσης  του  εμπορίου.  Στη  διάρκεια  των  τριών  ετών  της 
οικονομικής  κρίσης  έχει  επιταχυνθεί  η  τάση  συγκέντρωσης  του  εμπορίου  σε 
μεγαλύτερες  επιχειρήσεις.  Το  μέσο  μέγεθος  των  επιχειρήσεων  σε  όρους 
μισθωτής εργασίας αυξήθηκε από 4,17 μισθωτούς ανά εργοδότη το 2008 σε 5,5 
μισθωτούς ανά εργοδότη το 2011, δηλαδή αυξήθηκε κατά 32% το μέσο μέγεθος 
των εμπορικών επιχειρήσεων.  
 Τα Διαγράμματα 3.1.γ και 3.1.δ μας δείχνουν την ηλικιακή κατανομή των 
απωλειών  των  θέσεων  εργασίας  στο  εμπόριο  για  τους  επιχειρηματίες 
εργοδότες  και  αυτοαπασχολούμενους)  και  τους  μισθωτούς  και  για  τα  δύο 
ύλα

(
φ
 
 

4. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.γ 
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4  Στο  Διάγραμμα  3.1.δ  που  αναφέρεται  στους  μισθωτούς  περιλαμβάνονται  τα  γραφικά 
μόνον των γυναικών και του συνόλου, λόγω της σχετικής σταθερότητας της απασχόλησης των 
ανδρών μισθωτών.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.δ 

 
 
Το Διάγραμμα 3.1.γ δείχνει ότι σχεδόν το 60% των επιχειρηματικών που έχασαν 
τη  θέση  εργασίας  τους  στο  εμπόριο  ήταν  ηλικίας  μικρότερης  των  40  ετών. 
Δηλαδή έχει πληγεί ιδιαίτερα η νεώτερη γενιά επιχειρηματιών. Στις γυναίκες το 
ποσοστό  ανέρχεται  στο  80%,  γεγονός  που  υποδεικνύει  ότι  η  γυναικεία 
επιχειρηματικότητα έχει υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα.  

Στον  χώρο  των  επιχειρηματιών  του  εμπορίου,  όλες  οι  ηλικιακές  ομάδες 
πλήττονται  στη  διάρκεια  της  κρίσης,  γεγονός  που  θα  δημιουργήσει  ιδιαίτερα 
προβλή α ό ν
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ματ  υστέρησης της απασχόλησης,  ταν έλθει η στιγμή της α άκαμψης 
της οικονομίας. 

Στη  μισθωτή  εργασία  (Διάγραμμα  3.1.δ)  υπάρχουν  σαφείς  ηλικιακοί 
διαχωρισμοί:  Οι  νέοι  κάτω  των  35  ετών  –  και  οι  γυναίκες ως  τα  40,  για  τους 
άνδρες ως τα 30 ‐ αντιμετωπίζουν σοβαρές απώλειες των θέσεων εργασίας. Το 
σύνολο των απωλειών κατανέμεται σ’ αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Αντίθετα, οι 
μεγαλύτερες  ηλικίες  εμφανίζουν  αύξηση  της  απασχόλησης.  Το  εύρημα  αυτό 
είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει  ότι στο  εμπόριο η κρίση δεν αποτέλεσε αφορμή 
αντικατάστασης παλαιών εργαζομένων με νεώτερους σε αισθητά χαμηλότερους 
μισθούς. Αυτό είναι αποτέλεσμα των εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται 
στα  πλαίσια  μικρών  επιχειρήσεων,  και  των  κοινωνικών  παραμέτρων  που 
προσμετρά  ο  επιχειρηματίας,  όταν  αποφασίζει  προσλήψεις  και  απολύσεις 
προσωπικού. 
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3.2  Η Απασχόληση στους Κλάδους του Εμπορίου  
 
Σύμφωνα  με  την  στατιστική  ταξινόμηση  των  κλάδων  οικονομικής 
δραστηριότητας  στον  κλάδο  εμπορίου  ανήκουν  τρεις  κλάδοι:  το  λιανικό 
εμπόριο, το χονδρικό εμπόριο και το εμπόριο και επισκευές οχημάτων. Η κρίση 
απασχόλησης  έχει  πλήξει  και  τους  τρεις  κλάδους,  αλλά  με  διαφορετικούς 
ρυθμούς. 
  Στον  Πίνακα  3.2.1  παρουσιάζονται  τα  μεγέθη  και  οι  μεταβολές  της 
απασχόλησης κατά κλάδο εμπορίου και για τα δύο φύλα το γ’ τρίμηνο του 2008 
και το γ’ τρίμηνο του 2011. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΜΟΡΙΟΥ 
ΑΤΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

2008Γ – 2011Γ 
 2008 γ 2011γ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 87.496  11.749 99.245 71.186 8.550  79.736

ΧΟΝΔΡΙΚΟ 116.139  50.489 166.628 109.638 47.864  157.502

ΛΙΑΝΙΚΟ 263.399  288.917 552.316 247.321 251.038  498.359

ΣΥΝΟΛΟ 467.034  351.155 818.189 428.145 307.452  735.597

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2008Γ – 2011Γ 

 ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ‐16.310  ‐3.199 ‐19.509 ‐18.6 ‐27.2  ‐19.7

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ‐6.501  ‐2.625 ‐9.126 ‐5.6 ‐5.2  ‐5.5

ΛΙΑΝΙΚΟ ‐16.078  ‐37.879 ‐53.957 ‐6.1 ‐13.1  ‐9.8

ΣΥΝΟΛΟ ‐38.889  ‐43.703 ‐82.592 ‐8.3 ‐12.4  ‐10.1
 
Ο  κλάδος  των  οχημάτων  είναι  ο  κλάδος  του  εμπορίου  που  αντιμετωπίζει  τη 
μεγαλύτερη  αναλογική  συρρίκνωση  στην  απασχόληση.  Αυτό  οφείλεται  τόσο 
στην πτώση των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων, όσο και 
στη  μείωση  των  δαπανών  για  τη  συντήρηση  των  κυκλοφορούντων  οχημάτων 
(επισκευές). Το χονδρικό εμπόριο πλήττεται αναλογικά λιγότερο, με το λιανικό 
εμπόριο να έχει απώλειες αναλογικές με τον κλάδο στο σύνολό του.   
  Οι  γυναίκες  εργαζόμενες  χάνουν  αναλογικά  μεγαλύτερο  ποσοστό  των 
θέσεων εργασίας στον κλάδο των οχημάτων και στο λιανικό εμπόριο. Οι άνδρες  
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τ αεργαζόμενοι στην εμπορία και επισκευή  ων οχημάτων επίσης  ντιμετωπίζουν 
υψηλούς ρυθμούς συρρίκνωσης της απασχόλησης. 
  Το  Διάγραμμα  3.2.α  δείχνει  την  κατά  φύλο  αναλογία  των  απωλειών 
θέσεων εργασίας στους κλάδους του εμπορίου. 
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.α 

 
 
Αν σταθμίσουμε τις απώλειες θέσεων εργασίας με την κατανομή της γυναικείας 
εργασίας  στους  κλάδους  του  εμπορίου,  διαπιστώνουμε  ότι  οι  γυναίκες  έχουν 
πληγεί  δυσανάλογα  περισσότερο  σε  όλους  τους  κλάδους  με  την  εξαίρεση  του 
χονδρικού  εμπορίου,  κλάδο στον οποίο η υποχώρηση της γυναικείας  εργασίας 
είναι αναλογική. 
  Σχεδόν 9 στις 10 θέσεις γυναικών που χάθηκαν (8,7) προέρχεται από το 
λιανικό εμπόριο. Στους άνδρες η κατανομή είναι περισσότερο  ισομερής: 4 στις 
10  θέσεις  χάνονται  στο  λιανικό  εμπόριο  και  άλλες  τόσες  στο  εμπόριο  και 
επισκευή οχημάτων. 
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