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1.1. Εισαγωγή 
 
Το 2016 χαρακτηρίστηκε ως μια θετική χρονιά για την ελληνική αγορά 
εργασίας αφού η απασχόληση αυξήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-2013) αλλά και τη 
σταθεροποίηση του 2014. Ωστόσο, παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα καθώς, ο αριθμός των εργαζομένων είναι κατά τι μικρότερος του 
αντίστοιχου του 1993. Από την ενίσχυση της απασχόλησης 
επωφελήθηκαν φέτος οι άρρενες, ενώ πολύ ισχυρή ήταν η αύξηση των 
εργοδοτών ανεξαρτήτως φύλου. Ως εκ τούτου, το ποσοστό ανεργίας 
συρρικνώθηκε σε 23,4% από 24,8% το 2015 και ο αριθμός των ανέργων 
(ηλικίας 15-64) περιορίστηκε κατά 70.000 άτομα.  
 
Αντίθετα η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά 1,1% φέτος, 
καταγράφοντας απώλειες της τάξεως των 7.000 θέσεων εργασίας. Παρά 
όμως τις πιέσεις που έχει δεχτεί ο κλάδος, το εμπόριο εξακολουθεί να 
προσδιορίζεται ως ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας με μερίδιο 
17,6% στη συνολική απασχόληση και 20,1% στη μη αγροτική. Σχεδόν 
ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 ετών που εργάζεται στον μη 
αγροτικό τομέα απασχολείται στο εμπόριο (24,6%), όπου παράλληλα 
συγκεντρώνεται το 31,6% του συνόλου των εργοδοτών και το 30,3% των 
αυτοαπασχολουμένων. Στον κλάδο του εμπορίου η αναλογία 
εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι υψηλότερη σε σχέση με το 
σύνολο της μη αγροτικής απασχόλησης, σε αντίθεση με τη μερική 
απασχόληση.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, έχει αποδειχθεί ότι οι 
πιέσεις στις πολύ μικρές επιχειρήσεις υπήρξαν ισχυρότερες, αν και οι 
τελευταίες εξακολουθούν να προσφέρουν διέξοδο απασχόλησης για τις 
ευάλωτες ομάδες (τους νέους έως 29 ετών και για όσους βρίσκονται 
κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης). Στις πολύ μικρές εμπορικές 
επιχειρήσεις μάλιστα, η υποχώρηση των μισθωτών από το 2008 
υπολείπεται εκείνης των εργοδοτών, των αυτοαπασχολουμένων και των 
συμβοηθούντων μελών. Τέλος,  παρά το γεγονός ότι το μικρό μέγεθος των 
επιχειρήσεων σχετίζεται θετικά με την ευελιξία, στο εμπόριο η 
συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας στις micro μονάδες 
παραμένει πλήρους απασχόλησης. 
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2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 
 
2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση 
 
Το 20161 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008-
2013) αλλά και τη σταθεροποίηση του 2014 (Διάγραμμα 2.1). Ωστόσο, 
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ο αριθμός των εργαζομένων είναι 
κατά τι μικρότερος του αντίστοιχου του 1993. 
 

 
 
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης (β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 
2016) ενισχύεται φέτος για τρίτο συνεχές έτος (2,1%), αλλά με ελαφρώς 
χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (2,4%) 
(Διάγραμμα 2.2). Μάλιστα, η πορεία2 της ελληνικής οικονομίας αλλά και οι 
σχετικές εκτιμήσεις3 σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του ΔΝΤ και της 

1 Τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το β΄ τρίμηνο λογίζονται ως 
τα πλέον αντιπροσωπευτικά του έτους και, ως εκ τούτου, θεωρούνται ότι αντανακλούν τις εξελίξεις σε 
ολόκληρο το έτος.  
2 ΕΛ.ΣΤΑΤ., Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, ΑΕΠ 2ο Τρίμηνο 2016, εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 
αλυσωτοί δείκτες όγκου, έτος αναφοράς 2010, Δελτίο Τύπου 29ης Αυγούστου 2016. 
3 European Commission, Economic and Financial Affairs, “European Economic Forecasts”, Spring 
(May) 2016, IMF, “World Economic Outlook”, October 2016, Subdued Demand: Symptoms and 
Remedies, OECD Economic Outlook Statistics and Projections, Real GDP Forecast και Υπουργείο 
Οικονομικών, «Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2017», Αθήνα, Οκτώβριος 2016. 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής4 για την εξέλιξη της απασχόλησης το επόμενο 
έτος είναι θετικές, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. Οι ενδείξεις 
παραμένουν θετικές, καθώς ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης τον 
Ιούλιο του 2016, ενός μήνα με παραδοσιακά αυξημένη ζήτηση εργασίας 
κυρίως εξαιτίας της τουριστικής περιόδου, επιταχύνθηκε έναντι του 
αντίστοιχου μήνα του 2015 (2,2% έναντι 1,9%).5  

 

 
 

Με τα μέχρι στιγμής στατιστικά δεδομένα, οι φόβοι για αποκατάσταση 
της απασχόλησης με αργούς ρυθμούς ή της «ανάπτυξης χωρίς 
απασχόληση» (jobless recovery) φαίνεται να απομακρύνονται, αν και 
είναι μάλλον πολύ νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 
Καθοριστικό παράγοντα για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας θα 
διαδραματίσει η βιώσιμη και μόνιμη επαναφορά της ελληνικής οικονομίας 
σε θετικούς και ισχυρούς ρυθμούς αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ). Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση της ομαλότητας 
στην αγορά εργασίας εκτιμάται ότι θα είναι μία δυσχερής και 
μακροχρόνια διαδικασία γεμάτη προκλήσεις, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη 
μια σειρά παραγόντων όπως:  

• Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα του οικονομικού και επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, που καθιστά δυσχερέστερη την πολυαναμενόμενη 
και απαραίτητη ανάκαμψη της οικονομίας. 

4 European Commission, Economic and Financial Affairs, “European Economic Forecasts”, Spring 
(May) 2016. IMF, “World Economic Outlook”, October 2016, Subdued Demand: Symptoms and 
Remedies. 
5 ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Ιούλιος 2016, εποχικά διορθωμένα στοιχεία. 
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• Η ανάγκη ισχυρών και διαρκών ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής 
οικονομίας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 
αντιστάθμισης των συσσωρευμένων απωλειών των θέσεων 
εργασίας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, που είναι πιθανόν, σε πρώτο 
τουλάχιστον στάδιο, να ευνοήσει περισσότερο την υπεραπόδοση 
των ήδη εργαζομένων παρά τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης.  

• Η σταδιακή μετατροπή συμβάσεων μερικής απασχόλησης ή εκ 
περιτροπής εργασίας σε κανονικές συμβάσεις πλήρους 
απασχόλησης, μόλις εδραιωθεί η ανάκαμψη, εξαιτίας της ανάγκης 
πλήρους κεφαλαιοποίησης της συσσωρευμένης εμπειρίας και 
γνώσης.  

• Η διατήρηση των αυστηρών πολιτικών λιτότητας σε συνδυασμό με 
την υποχρέωση επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και 
την εκκρεμότητα της οριστικής διευθέτησης του χρέους καθιστούν 
σαφές πως η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική δεν αποτελεί 
επιλογή για την αντιμετώπιση της ανεργίας. 

 
Στο Διάγραμμα 2.3 αποτυπώνονται οι εξελίξεις στο επίπεδο της 
απασχόλησης κατά τρίμηνο και σε απόλυτα μεγέθη. Στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2016 συνεχίζεται σε αξιοσημείωτα επίπεδα η ανάκαμψη της 
απασχόλησης (2,7%) έναντι του πρώτου τριμήνου του έτους, η οποία 
ωστόσο υπολείπεται της αντίστοιχης του 2015 (3,5%), ενώ παραμένει 
ισχυρότερη του 2014 (1,6%). Επισημαίνεται πως οι συγκρίσεις της 
απασχόλησης σε τριμηνιαία βάση (q-o-q) είναι ενδεικτικές της 
διατήρησης της βελτίωσης της αγοράς εργασίας τους πρώτους έξι μήνες 
του 2016. Οι δε διακυμάνσεις του επιπέδου της απασχόλησης οφείλονται 
πρωτίστως στη μη σταθεροποίηση της οικονομίας και δευτερευόντως 
στην επανεμφάνιση εποχικών διακυμάνσεων της απασχόλησης. 
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Το Διάγραμμα 2.4 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές στο επίπεδο της 
απασχόλησης κατά φύλο έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 
προηγούμενου έτους. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε όρους 
απασχόλησης, φαίνεται ότι επιβάρυναν περισσότερο τους άρρενες, 
καθώς:  
 
Πρώτον, οι άνδρες έχαναν θέσεις εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα συγκριτικά με τις γυναίκες (23 έναντι 17 συνεχών τριμήνων) 
αφού η συρρίκνωση της απασχόλησης για τους άρρενες καταγράφηκε για 
πρώτη φορά το τέταρτο τρίμηνο του 2008, ενώ για τις γυναίκες μετά από 
ένα έτος.  
 
Δεύτερον, ο ρυθμός απωλειών θέσεων εργασίας, με εξαίρεση τριών 
τριμήνων, ήταν μεγαλύτερος στους άνδρες συγκριτικά με τον αντίστοιχο 
των γυναικών, γεγονός χαρακτηριστικό των πιέσεων που ασκήθηκαν 
στην απασχόληση των αρρένων.  
 
Τρίτον, η γυναικεία απασχόληση παρουσιάζει ισχυρότερη ανάκαμψη ήδη 
από το πρώτο τρίμηνο του 2014, όταν η τάση στην ανδρική δεν είχε 
ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ μόλις τα δύο τελευταία τρίμηνα ο ρυθμός 
αύξησης των θέσεων εργασίας στους άρρενες είναι ισχυρότερος του 
αντίστοιχου των θηλέων.  
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Οι παραπάνω εξελίξεις οφείλονται στις κλαδικές αναδιατάξεις και 
αναδιαρθρώσεις αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
απασχόλησης κάθε φύλου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως οι 
επιπτώσεις της ύφεσης έγιναν πρώτα αισθητές σε κλάδους όπου 
κυριαρχούσε η ανδρική απασχόληση, όπως στις κατασκευές, ενώ 
παράλληλα οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερη προθυμία να αποδεχτούν 
θέσεις εργασίας ευέλικτης μορφής (εκ περιτροπής ή μερική απασχόληση) 
ώστε να συμβάλουν στο οικογενειακό εισόδημα. 

 
Ως εκ τούτου, δεν χρήζει ιδιαίτερης ερμηνείας η διαπίστωση πως η 
κατανομή των απωλειών θέσεων εργασίας σωρευτικά την περίοδο β΄ 
τριμήνου 2008 – β΄ τριμήνου 2016 έχει επιβαρύνει περισσότερο τους 
άνδρες (Διάγραμμα 2.5). Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σχεδόν 
το 71% των απωλειών αφορούσε τους άνδρες – όσο ακριβώς ήταν οι 
απώλειες που είχαν καταγραφεί και κατά την περίοδο β΄ τρίμ. 2008 – β΄ 
τρίμ. 2015.  
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Το Διάγραμμα 2.6 επιβεβαιώνει τη μεταβολή στην κατανομή της αύξησης 
της απασχόλησης, αυτή τη φορά υπέρ των ανδρών, σε ετήσια βάση. Λίγο 
περισσότερες από τις επτά (7) στις δέκα (10) νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν στην ελληνική οικονομία το χρονικό διάστημα β΄ τρίμ. 
2015 – β΄ τρίμ. 2016 καλύφθηκαν από άρρενες, όταν ένα μόλις χρόνο πριν 
η εικόνα ήταν ακριβώς αντίστροφη (γυναίκες κάλυψαν το 70,4% των 
νέων θέσεων απασχόλησης).  
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι ποσοστιαίες μεταβολές στην 
απασχόληση κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα μεταξύ β΄ τριμήνου 2015 και 
β΄ τριμήνου 2016 (Διάγραμμα 2.7). Η ισχυρότερη αύξηση εντοπίζεται στις 
θήλεις ηλικιακών ομάδων 15-19 και 55-59, ενώ στις θετικές ειδήσεις 
περιλαμβάνονται οι αυξήσεις της ανδρικής απασχόλησης μετά τα 35 έτη, 
καθώς και στην ηλικιακή ομάδα 25-29.  
 

 
 
Τα στατιστικά δεδομένα υπονοούν πως η τάση υποκατάστασης της 
εργασίας μεταξύ ηλικιακών ομάδων και συγκεκριμένα εκείνης των 
ατόμων νεαρής ηλικίας με την ακριβότερη των ατόμων μεγαλύτερης, έχει 
εξαντλήσει την αρχική της δυναμική. Η ιδιαίτερα υψηλή αύξηση των 
θηλέων της ηλικιακής ομάδας 15-19 δεν μεταβάλλει ουσιαστικά το 
παραπάνω συμπέρασμα, καθώς το μέγεθος της γυναικείας απασχόλησης 
αυτής της ομάδας είναι μικρότερο των έξι (6) χιλιάδων ατόμων.  
 
Στις ηλικιακές ομάδες 40-44, 45-49, 50-54 και 55-59 οι ρυθμοί αύξησης 
της απασχόλησης είναι θετικοί, ανεξαρτήτως φύλου, γεγονός ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό, καθώς αυτές οι ομάδες συνήθως φέρουν το μεγαλύτερο 
βάρος για την επιβίωση των νοικοκυριών, ενώ η πτώση και για τα δύο 
φύλα στην ομάδα 60-64 πιθανότατα συνδέεται με αξιοποίηση των 
ευκαιριών συνταξιοδότησης προς αποφυγή δυσμενέστερων εξελίξεων στο 
μέλλον. Εντούτοις, οι αρνητικές μεταβολές στη διευρυμένη ηλικιακή 
ομάδα 15-24 και στην 30-34 ενδεχομένως να επισημάνουν τις προκλήσεις 
σχετικά με τη βιωσιμότητα της ανάκαμψης της απασχόλησης. Τέλος, στην 
ηλικιακή ομάδα 25-29 η ισχυρή άνοδος της απασχόλησης των ανδρών 
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αντισταθμίζεται, ως ένα βαθμό, από τη σημαντική υποχώρηση της 
γυναικείας εργασίας, γεγονός που μπορεί να υποκρύπτει και τάσεις 
υποκατάστασης στη συγκεκριμένη ομάδα.    
 
Επίσης, σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από την παρακολούθηση 
των μεταβολών στην απασχόληση κατά θέση στο επάγγελμα και φύλο, 
καθώς είναι αποκαλυπτικές των διεργασιών στην ελληνική αγορά 
εργασίας κατά το τελευταίο έτος. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή 
εστιάζεται στην αύξηση των εργοδοτών, ανεξαρτήτως φύλου, η οποία 
είναι πολύ ισχυρή (Πίνακας 2.1).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ (2016β) ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016 
 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 
  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Εργοδότες 
193.393 77.123 270.516 

6,2% 18,1% 9,4% 

Αυτοαπασχολούμενοι 
556.940 290.198 847.138 

-3,0% -1,2% -2,4% 

Μισθωτοί 
1.336.677 1.103.299 2.439.976 

5,6% 1,9% 3,9% 

Συμβοηθούντα μέλη 
55.821 89.162 144.983 
-14,6% -6,8% -10,0% 

Σύνολο 
2.142.831 1.559.782 3.702.613 

2,6% 1,4% 2,1% 
 
 
Η αύξηση των εργοδοτών, που καταγράφεται μεν για δεύτερη συνεχή 
χρονιά αλλά είναι ηπιότερης έντασης, μπορεί να τροφοδοτείται από τρεις 
πηγές: Πρώτον, από την πρόσληψη εργαζομένων σε ήδη υπάρχουσες 
επιχειρήσεις που μέχρι πρότινος λειτουργούσαν χωρίς προσωπικό 
(περίπτωση αυτοαπασχόλησης).  
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Δεύτερον, από την απευθείας δημιουργία νέων επιχειρήσεων με 
τουλάχιστον ένα άτομο προσωπικό σε μια προσπάθεια αξιοποίησης του 
σχετικά ευνοϊκότερου θεσμικού πλαισίου απορρύθμισης της αγοράς 
εργασίας. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι οι νέες επιχειρήσεις 
χαρακτηρίζονται, στη συντριπτική τους πλειονότητα, ως πολύ μικρές, 
προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα (αδύναμη ζήτηση, χαμηλός βαθμός 
ρευστότητας και αδυναμία δανεισμού, υπέρμετρη φορολόγηση κ.λπ.). 
  
Τρίτον, από τις διεργασίες διαδοχής στις επιχειρήσεις, όπου ο 
παλαιότερος ή αρχικός ιδιοκτήτης συνταξιοδοτήθηκε, είτε εξαιτίας 
συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας είτε υπό το φόβο δυσμενέστερων 
μεταβολών στο συνταξιοδοτικό σύστημα στο μέλλον, μεταβιβάζοντας την 
κυριότητα της επιχείρησης σε μέλη της οικογένειάς του. Η άποψη αυτή 
συνεπικουρείται και από την πολύ ισχυρή μείωση των συμβοηθούντων 
μελών, κυρίως των αρρένων, γεγονός που υπονοεί μία σχέση 
υποκατάστασης μεταξύ των μέχρι πρότινος ιδιοκτητών και των 
συμβοηθούντων μελών. Οι παραπάνω εξελίξεις σε συνδυασμό με τη 
σχετικά χαμηλότερη αύξηση των μισθωτών είχαν ως αποτέλεσμα τη 
συρρίκνωση της αναλογίας των μισθωτών ανά εργοδότη σε 9,0 άτομα το 
διάστημα β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016 από 9,5 την προηγούμενη περίοδο, 
ενώ το β΄ τρίμηνο του 2008 ήταν μόλις 7,8 άτομα. Φυσικά, η υποστήριξη 
στην παρούσα φάση της θέσης ότι το επιχειρείν απολαμβάνει δυναμική 
άνοδο, δεδομένων των συνθηκών στην οικονομία θεωρείται 
απλουστευτική και εκτός πραγματικότητας.  
 
Κατά την εξεταζόμενη περίοδο β΄ τρίμ. 2015 και β΄ τρίμ. 2016, δεκαέξι 
(16) κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εμφανίζουν θετική μεταβολή 
της απασχόλησης, έναντι δέκα το διάστημα β΄ τρίμ. 2014 – β΄ τρίμ. 2015. 
Στους δεκαέξι αυτούς κλάδους περιλαμβάνονται τα ορυχεία, η 
μεταποίηση, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή νερού, οι 
κατασκευές, οι μεταφορές, τα καταλύματα & η εστίαση, η ενημέρωση, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι 
διοικητικές υπηρεσίες, η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση, η υγεία, οι 
τέχνες, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και οι δραστηριότητες 
εξωδαφικών οργανισμών & φορέων (Διάγραμμα 2.8). Τη συγκεκριμένη 
περίοδο δημιουργήθηκαν συνολικά στην οικονομία 125.053 νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ ταυτόχρονα η απασχόληση στους υπόλοιπους κλάδους 
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συρρικνώθηκε κατά 45.9825 θέσεις με αποτέλεσμα ένα αξιοσημείωτα 
θετικό ισοζύγιο 77.068 θέσεων.  

 

 
*Εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε λιγότερο από 
10.000 άτομα [δηλαδή οι κλάδοι Λ (Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας) και Υ (Εξωδαφικοί 
Οργανισμοί και Φορείς) συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα]. 

 
Επισημαίνεται, ωστόσο, πως η μεγάλη πλειονότητα (61,6%) των συνολικά 
νεοδημιουργηθεισών θέσεων οφείλεται σε τέσσερις μόνο κλάδους: στη 
μεταποίηση, η οποία συνεχίζει την ανάκαμψη, στις μεταφορές, στα 
καταλύματα – εστίαση (ουσιαστικά από τον τουριστικό κλάδο) και στη 
δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική ασφάλιση, με τον τελευταίο 
τομέα να συνεισφέρει σε απόλυτο μέγεθος τις περισσότερες θέσεις, 
ως μία προσπάθεια του κράτους να αντιμετωπίσει το ίδιο άμεσα την 
ανεργία. Ο τουρισμός συνεχίζει να υποστηρίζει την αγορά εργασίας της 
χώρας, αν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις του πρώτου οκταμήνου του 
έτους υποχώρησαν κατά 7,1% έναντι του αντίστοιχου περσινού 
διαστήματος,6 ενώ ο κλάδος θα χρειαστεί επενδύσεις για να συνεχίσει να 
εξυπηρετεί έναν συνεχώς αυξανόμενο όγκο εισροών. Τα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα του κλάδου είναι ορατά και σε κλάδους 
συναφείς/«συμπληρωματικούς» του τουριστικού, όπως στις μεταφορές-
αποθήκευση (και εξαιτίας της προοπτικής ολοκλήρωσης της συμφωνίας 
με την COSCO) αλλά και στις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. 
  
Έντονη είναι επίσης η συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με την 
ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που 

6 Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Τύπου: «Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών: Αύγουστος 
2016», 24 Οκτωβρίου 2016. 
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δημιουργήθηκαν την εν λόγω περίοδο (β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016). Το 
51,6% αυτών αφορούσε θέσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το χρονικό διάστημα β΄ τρίμ. 2014 – β΄ 
τρίμ. 2015 ήταν ελαφρώς χαμηλότερο (49,1%).7  
 
Την περίοδο β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016 σε αρκετούς κλάδους η μερική 
απασχόληση εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή αύξηση εξαιτίας της μηδαμινής 
συμμετοχής της την προηγούμενη περίοδο (π.χ. ορυχεία-λατομεία, παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή νερού). Η αύξηση της μερικής απασχόλησης 
που καταγράφηκε σε αρκετούς άλλους κλάδους (διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, κατασκευές, ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέριμνα, 
καταλύματα-εστίαση, εκπαίδευση κ.ά.) μπορεί να αποδοθεί περισσότερο 
ως προσπάθεια αξιοποίησης της ευελιξίας που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο 
και προσαρμογής στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο 
υπογραμμίζεται πως το β΄ τρίμηνο του 2016 και στο σύνολο της 
απασχόλησης, η μερική καλύπτει το 10,9% των θέσεων έναντι 10,5% το 
ίδιο τρίμηνο του 2015.   
 

 
*Εκτιμήσεις «σπάνιων χαρακτηριστικών», δηλαδή εκτιμήσεις που αναφέρονται σε λιγότερο από 
10.000 άτομα [δηλαδή οι κλάδοι Λ (Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας) και Υ (Εξωδαφικοί 
Οργανισμοί και Φορείς) συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλο δειγματοληπτικό σφάλμα]. 

7 Σύμφωνα με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», Ροές Μισθωτής Απασχόλησης 
στον Ιδιωτικό Τομέα, Ιούνιος 2015 και Ιούνιος 2016, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966, 
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)                                                                                                                                      

13 

 

                                                           



Σε αυτό το πλαίσιο, προβληματισμό προκαλεί η μικρή, έστω, αύξηση σε 
απόλυτα μεγέθη της προσωρινής απασχόλησης (6.251 θέσεις), με την 
εξέλιξη όμως αυτή να είναι αναμενόμενη (Διάγραμμα 2.10). Το θετικό 
στοιχείο είναι πως η αναλογία της μερικής στην πλήρη μειώθηκε οριακά 
στο 13,8% από 14,0% το προηγούμενο έτος. Συνολικά, ο αριθμός των 
μισθωτών εργαζομένων αυξήθηκε κατά 82.726 άτομα, με το 7,6% εξ 
αυτών να προέρχεται από θέσεις απασχόλησης ορισμένου χρόνου, από 
24,7% το 2015.  

 

 
 
 
 
Προβληματισμοί και Προκλήσεις 
 
Είναι σαφές πως η αγορά εργασίας στην Ελλάδα καλείται να 
αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, παρά τη μικρή βελτίωση που 
καταγράφεται την τελευταία περίοδο (β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016). Η 
βελτίωση των μεγεθών της απασχόλησης, όσο απαραίτητη και αν είναι, 
δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία αλλά απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και 
πολύ χρόνο. Αντίθετα, η διατήρηση των πολιτικών λιτότητας σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση επίτευξης υψηλών πρωτογενών 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966, 
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)                                                                                                                                      

14 

 



πλεονασμάτων, τη μη συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ, τη 
διατήρηση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, τη συσσώρευση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον 
δεν λειτουργούν υπέρ της βιώσιμης και ισχυρής ανάκαμψης της αγοράς 
εργασίας το επόμενο διάστημα. Ο καθησυχασμός που ενδεχομένως 
απορρέει από τη σχετικά θετική εξέλιξη σε ορισμένους κλάδους 
υπερεκτιμά τα πιθανά πολλαπλασιαστικά οφέλη και αγνοεί επιδεικτικά 
τη σημασία της συγκυρίας και το ευμετάβλητο αυτής, ιδιαίτερα στη 
σύγχρονη διεθνή οικονομική πραγματικότητα. Από την άλλη, είναι 
απίθανο για μια οικονομία να καταφέρει υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης 
χωρίς να πετύχει τη συμπληρωματικότητα των κλάδων, την ομαλή και 
αρμονική δηλαδή λειτουργία των βασικών τομέων της. Πλέον η έμφαση 
θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης και 
μόνιμου χαρακτήρα, μέσω ενίσχυσης της εξωστρέφειας της οικονομίας, 
της καινοτομίας και της πλήρους αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων αλλά 
και των νέων ιδεών, με έμφαση στον ιδιωτικό τομέα.  
 
 
 
 
2.1.2. Ανεργία: Επίπεδο και διάρθρωση 
 
Το επίπεδο της ανεργίας στην ελληνική οικονομία την περίοδο β΄ τρίμ. 
2015 – β΄ τρίμ. 2016 παρουσίασε μείωση κατά περίπου 70.000 άτομα σε 
απόλυτα μεγέθη, ενώ το ποσοστό ανεργίας συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 
μιάμιση (1,5) ποσοστιαία μονάδα (σε 23,4% από 24,8% την προηγούμενη 
περίοδο) στις εργάσιμες ηλικίες 15-64 (Διάγραμμα 2.11). Παρά την 
αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία συνεχίζεται για τρίτο συνεχές έτος, 
το μέγεθός της παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (1.103.482 
άτομα), ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα διατηρηθεί σε διψήφιο ποσοστό 
μέχρι τα μέσα του αιώνα.8 Συνεπώς, η ραγδαία επιδείνωση από το 2008, 
που υπήρξε το έτος με τη χαμηλότερη ανεργία από το 1983 τόσο της 
συνολικής όσο και αυτής των γυναικών, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια 
και προφανώς διαφορετικό μείγμα πολιτικών για να αντιστραφεί9. Τέλος, 
χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας για 
τους άρρενες καταγράφηκε το 1990.  

8 IMF, Greece Staff Concluding Statement of the 2016 Article IV Mission, 23rd of September, 2016.  
9 The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum (WEF).  
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να καταστεί σαφές πως η συρρίκνωση του 
ποσοστού της ανεργίας φέτος οφείλεται κυρίως στην αξιοσημείωτη 
μείωση των ανέργων και ελάχιστα στην αύξηση του εργατικού δυναμικού 
κατά 4.821 άτομα. Η μικρή αύξηση του εργατικού δυναμικού υπονοεί πως 
η μετανάστευση των Ελλήνων αλλά και των οικονομικών μεταναστών 
ενδεχομένως να χάνει σταδιακά τη δυναμική της. Φθίνουσα σημασία 
αποκτά επίσης το φαινόμενο του «απογοητευμένου ανέργου», των 
ανθρώπων δηλαδή που εξαιτίας της μακροχρόνιας παραμονής τους σε 
κατάσταση ανεργίας παύουν ουσιαστικά να αναζητούν θέσεις εργασίας 
και ως εκ τούτου δεν λογίζονται επίσημα ως εργατικό δυναμικό. Φυσικά, η 
εξέλιξη του εργατικού δυναμικού τα επόμενα έτη θα αποδείξει την 
εξασθένηση ή μη της σημασίας των παραπάνω παραγόντων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι εκτιμήσεις για το επίπεδο της ανεργίας το επόμενο 
διάστημα είναι ευνοϊκές, καθώς προβλέπεται συνέχιση της 
αποκλιμάκωσης για το 2017.10  
 
Σημαντική επίσης πρόκληση για το μέλλον είναι η ενίσχυση του ποσοστού 
απασχόλησης των ατόμων 20-64 ετών στο επίπεδο-στόχο της Ε.Ε., 
δηλαδή στο 75%, μέχρι το 2020. Το εν λόγω ποσοστό στην Ε.Ε. σήμερα 
ανέρχεται σε 70,4% (εποχικά διορθωμένο), έχοντας φτάσει στα προ 
κρίσης επίπεδα, αλλά παραμένει κάτω από το στόχο. Μεγάλες είναι όμως 

10 European Commission, Economic and Financial Affairs, European Economic Forecast, Spring (May) 
2016. IMF, “Subdued Demand: Symptoms and Remedies”, World Economic Outlook, October 2016. 
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οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., 
αφού το ποσοστό απασχόλησης κυμαίνεται από το 55% στην Ελλάδα, στο 
80% σε Γερμανία και Σουηδία.11  
 
Αποκλίσεις όμως παρατηρούνται και στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των 
ηλικιακών ομάδων και των δύο φύλων. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό 
ανεργίας στους άρρενες μειώνεται στις μικρότερες ηλικίες, ενώ αντίθετα 
παρουσιάζει μικρή αύξηση στις ηλικιακές ομάδες 50-64. Αντίθετα, στις 
γυναίκες το ποσοστό ανεργίας φθίνει συνεχώς καθώς αυξάνεται η ηλικία, 
ενώ μέχρι και την ηλικιακή ομάδα 55-59 αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
πρόβλημα στην προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Τα σχετικά στοιχεία 
εμφανίζονται στο Διάγραμμα 2.12. 

 

 
 
Η πτώση της ανεργίας κατά το διάστημα β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016 
οφείλεται κατά 56.521 άτομα ή 80,9% στη συρρίκνωση της ανεργίας των 
ανδρών έναντι 61,2% πέρυσι, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων 
γυναικών υπερβαίνει τον αντίστοιχο των ανδρών τα τελευταία τρία 
συνεχή έτη.  
 
Εντύπωση προκαλεί η παρατήρηση πως, παρά τα εξαιρετικά υψηλά 
ποσοστά ανεργίας στους νέους 15-24 ετών, το πρόβλημα της μη εύρεσης 

11 European Commission-Social Europe, Employment, Social Affairs & Inclusion, “Employment and 
Social Developments in Europe”, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, Summer 
2016.  
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εργασίας φαίνεται πως επιδεινώνεται στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, 
καθώς η συμμετοχή τους στον συνολικό αριθμό των ανέργων είναι 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της ηλικιακής ομάδας των ανέργων κάτω 
των 25 ετών. (Διάγραμμα 2.13). Εάν μάλιστα ληφθεί υπόψη πως οι 
μεγαλύτερες ηλικίες θεωρούνται οι πλέον παραγωγικές και ταυτόχρονα 
καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, 
τότε γίνεται καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος. Ως εκ 
τούτου, οι άνεργοι της ηλικιακής ομάδας 15-24 αποτελούν το 12,4% του 
συνολικού αριθμού των ανέργων έναντι 11,9% το 2015, με τους μη 
έχοντες και αναζητούντες εργασία στις ηλικιακές ομάδες 25-29 (15,7%) 
και 30-34 (14,0%) να παρουσιάζουν την υψηλότερη συχνότητα. Στους 
άρρενες και στις ηλικιακές ομάδες 50+, το ποσοστό ανεργίας είναι 
υψηλότερο σε σχέση με το 2015, υπογραμμίζοντας και την ένταση του 
προβλήματος για τους άνδρες που έχουν χάσει την εργασία τους σε 
μεγάλη ηλικία.  
 

 
 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει σαφές πως κυρίως τα άτομα που 
ανήκουν σε νεότερες ηλικιακές ομάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο 
πρόβλημα εισόδου στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, εξαιτίας της σχετικά 
χαμηλής συμμετοχής των παραπάνω ηλικιών στον αριθμό των 
εργαζομένων, ο κύριος όγκος των απασχολουμένων αφορά άτομα 
μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. Η επισήμανση αυτή θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά τη σχεδίαση της Στρατηγικής για την Απασχόληση και την 
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υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων ώστε να αποφευχθούν λάθη του 
παρελθόντος.   
 
Εκτός από τις τρέχουσες επιπτώσεις της ανεργίας, έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί και στη δυναμική ανάλυση, στις επιπτώσεις δηλαδή των υψηλών 
ποσοστών ανεργίας στο μέλλον. Υπό αυτό το πλαίσιο επισημαίνονται 
αφενός τα προβλήματα επιβίωσης αλλά και ο κίνδυνος περιθωριοποίησης 
όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και δεν δύνανται 
να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και αφετέρου η συνταξιοδότηση 
υπό πολύ δυσμενέστερους όρους και συνθήκες των άνεργων σήμερα 
ατόμων, εκτός βέβαια από την απαξίωση των επαγγελματικών τους 
προσόντων.  
 
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακολούθηση της μακροχρόνιας 
ανεργίας (Διάγραμμα 2.14). Η αναλογία των μακροχρόνια ανέργων 
(άνεργοι άνω του έτους) στο σύνολο των ανέργων μειώνεται στο σύνολο 
τόσο των ανδρών (σε 71,7% από 72,3% το 2015) όσο και των γυναικών 
(σε 72,5% από 73,9% το 2015). Με εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα 15-19 
και την ομάδα 20-24, τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας ενισχύονται 
καθώς αυξάνεται η ηλικία και στα δύο φύλα. Η εικόνα αυτή είναι 
χαρακτηριστική για το μέγεθος του προβλήματος που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι άνεργοι, και ιδιαίτερα οι μεγαλύτερης ηλικίας, σε 
όρους στέρησης εισοδήματος, απαξίωσης επαγγελματικών προσόντων 
και περιθωριοποίησης. Συν τοις άλλοις, η συγκεκριμένη εξέλιξη 
αναδεικνύει την ανάγκη επανασχεδιασμού των ενεργητικών πολιτικών 
απασχόλησης προσαρμοσμένων πλέον στις τρέχουσες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.  
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2.2. Η απασχόληση στο εμπόριο το 2016 
 
2.2.1. Βασικές τάσεις 
 
Πριν την ανάλυση της αγοράς εργασίας στο εμπόριο θα πρέπει να 
επισημανθούν οι εξαιρετικά υψηλές πιέσεις που έχουν ασκηθεί στην 
ιδιωτική κατανάλωση και στη ζήτηση τα τελευταία χρόνια και κατ’ 
επέκταση στον ίδιο τον κλάδο. Οι συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, η έλλειψη ρευστότητας, η διόγκωση της αβεβαιότητας και 
της ανεργίας, η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας κλπ είναι μόνο μερικές 
από τις συνιστώσες της σύγχρονης οικονομικής και επιχειρηματικής 
πραγματικότητας. Ως εκ τούτου, η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο 
εμπόριο υφίσταται έντονα πτωτικές επιδράσεις, αλλά είναι περισσότερο 
από δεδομένη η θέληση ενός ολόκληρου κλάδου να παλέψει και να 
παραμείνει ενεργός. Συνεπώς, υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να 
αξιολογούνται  οι όποιες μεταβολές στον κλάδο. 
 
Η ανάκαμψη της απασχόληση στο εμπόριο διακόπηκε το 2016 καθώς ο 
κλάδος παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σχέση με το 2015.12 Σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο κλάδος του εμπορίου το δεύτερο τρίμηνο του 2016 
απασχολούσε 650.323 άτομα άνω των 15 ετών. Με εξαίρεση την περίοδο 
της κρίσης, το επίπεδο της απασχόλησης του κλάδου ανέρχεται πλέον στο 
αντίστοιχο του 1997, επισήμανση που υπογραμμίζει το μέγεθος των 
απωλειών στο εμπόριο (Διάγραμμα 2.15). 
 
 

12 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία αναφέρονται στην απασχόληση του β΄ τριμήνου του 
έτους (το οποίο λαμβάνεται ως περίοδος βάσης, ενδεικτικό για τις εξελίξεις στο σύνολο του έτους).   
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Η απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου έφτασε στο ζενίθ της το 2008 
(845.099 άτομα), αλλά η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης είχε ως 
συνέπεια τη συνεχή πτώση της μέχρι και το 2014. Το 2015 ο αριθμός των 
εργαζομένων στον κλάδο ενισχύθηκε κατά 5,3%, αλλά το επόμενο έτος το 
εμπόριο απώλεσε 7.000 θέσεις εργασίας. Οι εξελίξεις αυτές σημαίνουν 
πως οι μεταβολές στην απασχόληση του εμπορίου φαίνεται να 
συσχετίζονται με τις οικονομικές διακυμάνσεις εντονότερα σε σχέση με 
τις αντίστοιχες μεταβολές στο σύνολο της απασχόλησης.  
 
Διευκρινίζεται πως οι απώλειες των θέσεων εργασίας το τελευταίο έτος 
παρατηρούνται στους υποκλάδους του χονδρικού εμπορίου και των 
αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα στο λιανικό καταγράφηκε οριακή αύξηση του 
αριθμού των εργαζομένων (σύγκριση τριμήνου με το αντίστοιχο του 
προηγούμενου έτους, y-o-y). Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετά 
ισχυρή ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες των άλλων υποκλάδων και ως 
εκ τούτου, όλος ο κλάδος εμφανίζει μικρότερη απασχόληση σχετικά με 
πέρυσι (Διάγραμμα 2.16).  
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Διάγραμμα 2.15
Επίπεδο απασχόλησης στο εμπόριο
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Ειδικότερα, η πτωτική πορεία του επιπέδου απασχόλησης ανακόπτεται 
στο λιανικό εμπόριο ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2014, αλλά 
επιστρέφει το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και έκτοτε επιμένει (σύγκριση 
ανά τρίμηνο, q-o-q). Αντίθετα, στους υπόλοιπους δύο υποκλάδους 
παρατηρούνται τάσεις σταθεροποίησης, με σημαντική όμως 
μεταβλητότητα. Η ΕΣΕΕ, είχε επανειλημμένως  επισημάνει τους κινδύνους 
για την απασχόληση στον κλάδο που απέρρεαν τόσο από την επιβολή των 
ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων (capital controls) όσο και από τα 
περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στην Τρίτη Συμφωνία 
Χρηματοδότησης της χώρας από τους θεσμούς (3ο Μνημόνιο). Το 
οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά 
δυσμενές, ενώ η επόμενη περίοδος επιβαρύνεται με σειρά φορολογικών 
υποχρεώσεων. Ίσως και γι’ αυτόν το λόγο οι προσδοκίες των εμπόρων 
λιανικής για την απασχόληση για τους επόμενους τρεις μήνες έγιναν 
αρνητικές το Σεπτέμβριο13 του 2016.  
 
 
 
 

13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομικές και Χρηματοοικονομικές Σχέσεις, Οικονομικές Βάσεις 
Δεδομένων και Δείκτες, Λιανικό Εμπόριο, Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία. 
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Διάγραμμα 2.16
Επίπεδο απασχόλησης στους κλάδους του εμπορίου

Χονδρικό & λιανικό εμπόριο & επισκευή μηχανικίνητων οχημάτων

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκινήτων οχημάτων

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων
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2.2.2. Συγκριτικά στοιχεία: Απασχόληση στο εμπόριο και στο 
σύνολο 
 
Παρά τις σημαντικές πιέσεις που έχει δεχτεί το εμπόριο από την 
εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να αποτελεί τον 
μεγαλύτερο κλάδο απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας. Το 2016 
συγκεντρώνει το 17,6% της συνολικής απασχόλησης, με τη συμμετοχή 
του να υποχωρεί σε σύγκριση με το 2015, οπότε το εμπόριο 
συγκέντρωνε το 18,1% του συνόλου των εργαζομένων. Σε σχέση με τη μη 
αγροτική απασχόληση, η συμμετοχή του εμπορίου σε όλη τη διάρκεια της 
ύφεσης παραμένει, σε σταθερή βάση, σημαντικά υψηλότερη του 20,0%, 
ενώ το 2016 ανήλθε σε 20,1%. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει μεν την 
ανθεκτικότητα της απασχόλησης του ελληνικού εμπορίου έναντι άλλων 
κλάδων της οικονομίας, αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, 
ιδιαίτερα όσο συνεχίζονται οι πολιτικές λιτότητας και περιορίζεται η 
εμπιστοσύνη. 
 

 
 
 
Μία πολύ καλή εικόνα για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το 
εμπόριο στις μεταβολές της απασχόλησης του συνόλου της χώρας 
διαχρονικά δίνεται από το Διάγραμμα 2.17. Το εμπόριο αποτέλεσε τον 
κύριο κλάδο αύξησης της απασχόλησης, αντισταθμίζοντας τις απώλειες 
που εμφάνισαν οι λοιποί κλάδοι υψηλής απασχόλησης, όπως η αγροτική 
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Διάγραμμα 2.17
Μερίδιο εμπορίου στη συνολική απασχόληση
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παραγωγή και η μεταποίηση, καθ’ όλη την περίοδο πριν την εκδήλωση της 
οικονομικής κρίσης (1993-2008). Η εξέλιξη βέβαια αυτή θα πρέπει να 
συνδεθεί και με τις ευρύτερες μακροοικονομικές, κλαδικές αλλά και 
κοινωνικές ζυμώσεις της περιόδου. 
 
Μία στις πέντε γυναίκες που εργάζονται στον μη αγροτικό τομέα της 
οικονομίας απασχολείται στον κλάδο του εμπορίου (20,7% της συνολικής 
μη αγροτικής απασχόλησης). Το ποσοστό εμφανίζεται οριακά μειωμένο 
έναντι του 2015 (20,9%). Επιπρόσθετα, παρατηρείται, για δεύτερη 
συνεχή χρονιά κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, πως ποσοστό των 
απασχολούμενων γυναικών στο εμπόριο ξεπερνά οριακά το αντίστοιχο 
των γυναικών στη συνολική μη αγροτική απασχόληση (43,7% έναντι 
42,5%). Επιπρόσθετα, σχεδόν ένας στους τέσσερις νέους κάτω των 25 
ετών που εργάζεται στον μη αγροτικό τομέα απασχολείται στο εμπόριο 
(24,6%), μερίδιο που δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά από το 2015 
(24,8%), ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται από το 2008 ως σήμερα. Προς 
αποφυγή υπεραισιόδοξων συμπερασμάτων, θα πρέπει να διευκρινιστεί 
πως η σχετικά υψηλή ελκυστικότητα του κλάδου για τους νέους δεν 
βασίζεται τόσο σε θετικές προοπτικές του εμπορίου αλλά σε έλλειψη 
άλλων εξίσου αξιόπιστων εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης.  
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Διάγραμμα 2.18
Συντελεστής εκπροσώπησης ηλικιακών ομάδων στο 
εμπόριο σε σχέση με τη μη αγροτική απασχόληση

2008 2015 2016
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Το Διάγραμμα 2.18 παρουσιάζει το βαθμό συγκέντρωσης 
(εκπροσώπησης) των ηλικιακών ομάδων στο εμπόριο σε σχέση με την 
αντίστοιχη συγκέντρωσή τους στο σύνολο της μη αγροτικής 
απασχόλησης (βλ. ένθετη επεξήγηση). Παρά τις ζυμώσεις που έχουν 
προκύψει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το εμπόριο διατηρεί την 
ικανότητά του να συγκεντρώνει σχετικά υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 
εργαζόμενων νέων κάτω των 35 ετών. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες –
με εξαίρεση τις ηλικίες μετά τα 60– ο δείκτης εκπροσώπησης λαμβάνει 
τιμές μικρότερες της μονάδας. Γενικότερα, η εξέλιξη του δείκτη 
εκπροσώπησης φανερώνει ότι στη διάρκεια της περιόδου 2008-2015 ο 
δείκτης βελτιώνεται στις νεαρές ηλικίες (ως 30 ετών) και στις ηλικίες άνω 
των 60 ετών. Η συγκεκριμένη παρατήρηση επιβεβαιώνει την ικανότητα 
του εμπορίου να προσελκύει και να διατηρεί, σε μεγαλύτερο βαθμό σε 
σχέση με άλλους κλάδους, την απασχόληση ευαίσθητων ομάδων του 
εργατικού δυναμικού, όπως οι νέοι και τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. 
 
 
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: 
 

𝑙𝑙 =

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁

 

Όπου 
𝑙𝑙:  Ο συντελεστής συγκέντρωσης. 
Νij: Ο αριθμός των εργαζομένων της κατηγορίας i στον κλάδο j. 
Νj: Ο αριθμός του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο j. 
Νi: Ο αριθμός του συνόλου των εργαζομένων της κατηγορίας i στο 
σύνολο των κλάδων. 
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 
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κατηγορία αυτή εργαζομένων συγκεντρώνεται στον κλάδο αναλογικά 
περισσότερο απ’ ότι στο σύνολο της απασχόλησης. Αν η τιμή του δείκτη 
είναι μικρότερη της μονάδας, τότε συγκεντρώνεται στον κλάδο λιγότερο 
απ’ ότι στη συνολική απασχόληση (υποεκπροσώπηση).  
 
Στο Διάγραμμα 2.19 εμφανίζεται η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων 
στη μη αγροτική απασχόληση και στο εμπόριο για το έτος 2016. Και οι 
δύο κατανομές εμφανίζουν επικρατούσα τιμή στα 42,5 έτη, σε αντίθεση 
με το 2015, οπότε και εμφάνιζαν τα 47,5 έτη, αλλά η ηλικιακή κατανομή 
στο εμπόριο εμφανίζεται ισχυρότερη στις μικρότερες (έως 34) και 
μεγαλύτερες (60+) ηλικιακές ομάδες έναντι της συνολικής μη αγροτικής 
απασχόλησης. 

 

 
 

Στον Πίνακα 2.2 απεικονίζεται ο συντελεστής εκπροσώπησης για το 
εμπόριο σε σχέση με τη συνολική μη αγροτική απασχόληση κατά θέση στο 
επάγγελμα για το 2016 (β΄ τρίμηνο). Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως οι 
επιχειρηματίες του κλάδου, είτε με τη μορφή του εργοδότη είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι, εμφανίζουν συγκριτικά υψηλή συχνότητα 
παρουσίας στη δομή της απασχόλησης του εμπορίου, ανεξαρτήτως 
φύλου. Επίσης υψηλή είναι η παρουσία των συμβοηθούντων μελών του 
ιδιοκτήτη των επιχειρήσεων, πάλι ανεξαρτήτως φύλου. Αντιθέτως, η 
μισθωτή εργασία υπολείπεται σημαντικά ως προς το συντελεστή 
εκπροσώπησης σε σχέση με την παρουσία της στη συνολική μη αγροτική 
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Διαγραμμα 2.19
Ηλικιακό πρότυπο: Μη αγροτική απασχόληση -

Εμπόριο (2016) 

Εμπόριο

Μη αγροτική
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απασχόληση τόσο για τους άρρενες όσο και για τους θήλεις (για 
λεπτομερή στοιχεία, βλ. Πίνακες Παρατήματος).  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

2016 

  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Εργοδότες 1,6 1,5 1,6 
Αυτοαπασχολούμενοι  1,5 1,6 1,5 
Μισθωτοί  0,8 0,8 0,8 
Συμβοηθούντα μέλη 2,0 1,8 1,9 

 
 
Πιο συγκεκριμένα, το εμπόριο συγκεντρώνει το 31,6%του συνόλου των 
εργοδοτών (ή 73.524 άτομα), το 30,3% των αυτοαπασχολουμένων (ή 
160.038) και το 37,5% των συμβοηθούντων μελών (ή 29.977) της 
συνολικής μη αγροτικής απασχόλησης. Όμως, στο εμπόριο 
συγκεντρώνεται μόλις το 16,2% των μισθωτών εργαζομένων (ή 386.784), 
ποσοστό που περιορίζεται στο 15,1% για τους άνδρες μισθωτούς και 
φθάνει το 17,5% στις γυναίκες. Σε σχέση με το 2015, ανακόπτεται η τάση 
συρρίκνωσης του μεριδίου των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο, 
συνεχίζεται η ενίσχυση του μεριδίου του κλάδου στους εργοδότες, αλλά 
μειώνεται η συμμετοχή του εμπορίου στους μισθωτούς. Οι εξελίξεις αυτές 
υπογραμμίζουν τις διαρκείς αναδιαρθρώσεις στον κλάδο, καθώς 
μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση το οικονομικό, επιχειρηματικό και 
κοινωνικό περιβάλλον.  
 
Παρά το γεγονός ότι το εμπόριο προσελκύει σχετικά νεανικό εργατικό 
δυναμικό, το εκπαιδευτικό επίπεδο των εργαζομένων στον κλάδο 
υπολείπεται εκείνου των εργαζομένων σε άλλους κλάδους της μη 
αγροτικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως μάλιστα φύλου. Ο Πίνακας 2.3 
παρουσιάζει το συντελεστή εκπροσώπησης κατά εκπαιδευτικό επίπεδο 
των εργαζομένων στο εμπόριο σε αντιστοίχιση με τη μη αγροτική 
απασχόληση. Οι τιμές του συντελεστή που είναι χαμηλότερες της μονάδας 
υποδεικνύουν πως οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, οι οποίοι κατέχουν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο εκπαίδευσης, υποεκπροσωπούνται συγκριτικά με 
την απασχόληση στη συνολική οικονομία και αντιστρόφως.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
 

Πίνακας 2.3 Συντελεστής εκπροσώπησης κατά επίπεδο 
εκπαίδευσης: 2015-2016 

Επίπεδο Εκπαίδευσης  
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Διδακτορικό-
Μεταπτυχιακό  

0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 

ΑΕΙ 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 
Ανώτερη Τεχνική 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,1 
Λύκειο  1,2 1,3 1,6 1,5 1,4 1,4 
Γυμνάσιο 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 
Δημοτικό 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 
Τάξεις δημοτικού14 2,2 0,2 2,4 0,0 2,2 0,2 
Καθόλου σχολείο 3,7 3,4 3,5 1,9 3,6 2,8 

 
Σε σύγκριση με το 2015 οι απασχολούμενοι με υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης (ανώτερη τεχνική) και όσοι είχαν ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπροσωπούνται στον ίδιο βαθμό. 
Παράλληλα μειώνεται ο βαθμός εκπροσώπησης όσων δεν είχαν 
παρακολουθήσει καθόλου σχολείο, γεγονός μάλλον αναμενόμενο, καθώς 
αυτή η ομάδα εργαζομένων ανήκει, στη συντριπτική της πλειονότητα, σε 
γενιά μεγάλης ηλικίας, η οποία σταδιακά αποσύρεται από την αγορά 
εργασίας. Αμετάβλητος και ιδιαίτερα χαμηλός παραμένει ο βαθμός 
εκπροσώπησης των εργαζομένων αποφοίτων ΑΕΙ και κατόχων 
μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών, αφού οι δραστηριότητες 
στον κλάδο σπάνια απαιτούν τόσο εξειδικευμένες δεξιότητες. Εντούτοις, 
το εμπόριο αποτελεί επαγγελματική διέξοδο για άτομα με μέσο ή χαμηλό 
επίπεδο σπουδών και, ως εκ τούτου, ο κλάδος θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως μια δικλείδα ασφαλείας ή ως μια πύλη εισόδου στην 
αγορά εργασίας για άτομα νεαρής ηλικίας και για άτομα που δεν έχουν 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
 

14 Παρατηρήθηκε μεν μείωση του αριθμού των απασχολουμένων που δεν έχουν ολοκληρώσει το 
δημοτικό, αλλά η έκταση της μεταβολής είναι τέτοια, που ενδεχομένως να οφείλεται και σε 
δειγματοληπτικό σφάλμα, καθώς η συγκεκριμένη μεταβλητή δεν αλλάζει με τόσο έντονους ρυθμούς. 
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Ο Πίνακας 2.4 παρουσιάζει το συντελεστή εκπροσώπησης στο εμπόριο 
των εργαζομένων με πλήρη και μερική απασχόληση στο σύνολο και στους 
μισθωτούς εργαζόμενους.  
 

Πίνακας 2.4: Συντελεστής εκπροσώπησης πλήρους-μερικής 
εργασίας: 2016 
  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Σύνολο Εμπορίου 
Πλήρης 1,01 0,97 0,99 
Μερική 0,85 1,17 1,05 
Μισθωτοί Εμπορίου 
Πλήρης 0,98 0,92 0,95 
Μερική 1,21 1,48 1,41 

 

 
   Ο κλάδος του εμπορίου συγκεντρώνει μεγαλύτερη αναλογία εργαζομένων 

με μερική απασχόληση από το σύνολο της μη αγροτικής απασχόλησης. 
Ειδικότερα, στους άνδρες εργαζομένους στο σύνολο του εμπορίου ο 
συντελεστής διαμορφώνεται μικρότερος της μονάδας, ενώ στους 
μισθωτούς είναι υψηλότερος. Αντίθετα, στις γυναίκες εργαζόμενες του 
κλάδου η μερική απασχόληση υπερεκπροσωπείται τόσο στο σύνολο όσο 
και στους μισθωτούς (συντελεστές μεγαλύτεροι της μονάδος). Στο σύνολο 
των γυναικών με καθεστώς μισθωτής απασχόλησης στον κλάδο, το 21,5% 
εργάζεται με σχέση μερικής απασχόλησης, εμφανίζοντας μικρή αύξηση 
έναντι του 2015 (21,0%). 
 
Σε αντίθεση με τη μερική απασχόληση, η εργασία ορισμένου χρόνου δεν 
συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό εργαζομένων στο εμπόριο (6,9% στο 
σύνολο των μισθωτών του εμπορίου έναντι 11,7% στο σύνολο των 
μισθωτών στη μη αγροτική απασχόληση). Μάλιστα, το ποσοστό αυτό 
είναι χαμηλότερο του αντίστοιχου περσινού, γεγονός που δηλώνει πως οι 
ανάγκες του εμπορίου δεν προσδιορίζονται σε όρους προσωρινής 
εργασίας.  
 
Συνοψίζοντας: 
 

• Το εμπόριο διατηρεί την πρώτη θέση στην απασχόληση 
μεταξύ των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και κατά τη 
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διάρκεια της οικονομική ύφεσης, παρά τις πιέσεις που έχει 
υποστεί ο κλάδος σωρευτικά από την εμφάνιση της κρίσης.  

• Κατά τον τελευταίο χρόνο, το εμπόριο απώλεσε θέσεις 
εργασίας μετά την ανάκαμψη που παρουσίασε πέρυσι.  

• Ο κλάδος κατόρθωσε να διατηρήσει την ικανότητα 
προσέλκυσης νεανικού εργατικού δυναμικού και των 
γυναικών. 

• Εξακολουθεί να συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο 
επιχειρηματιών (εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων), 
ανεξαρτήτως φύλου. 

• Χαρακτηρίζεται από εργαζομένους με σχετικά μέσο και 
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.  

• Συγκεντρώνει σχετικά υψηλό ποσοστό μερικής απασχόλησης, 
ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών που εργάζονται ως μισθωτοί. 

• Δεν συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά μισθωτών με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, ενώ το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 
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2.3. Η απασχόληση στο εμπόριο: Μεταβολές 
 
2.3.1. Οι μεταβολές στους κλάδους του εμπορίου 
 
 
Το β΄ τρίμηνο του 2016 η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά 6.997 
άτομα περίπου ή κατά 1,1% έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2015, 
όταν και σημείωσε άνοδο 5,3% ή κατά 32.824 θέσεις εργασίας. Σε 
απόλυτα μεγέθη, ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο παραμένει 
υψηλότερος του αντίστοιχου του 2013, αλλά πολύ χαμηλότερα σε σχέση 
με τα μεγέθη του 2008. 
 
Το Διάγραμμα 2.20 είναι αποκαλυπτικό των ετήσιων ποσοστιαίων 
μεταβολών στην απασχόληση του εμπορίου κατά την περίοδο 1994-2016. 
Παρά τις διακυμάνσεις του ρυθμού μεταβολής της απασχόλησης, αυτός 
διατηρείται σε θετικό επίπεδο ως το 2008. Η εκδήλωση της οικονομικής 
ύφεσης αποτυπώνεται στα μεγέθη της απασχόλησης του εμπορίου από το 
2009, οπότε ο ρυθμός μεταβολής γίνεται αρνητικός και επιταχυνόμενος 
αρχικά, φθάνοντας μάλιστα στο -12,9% το 2012 από -4,2% και -4,4% τα 
έτη 2010 και 2011 αντίστοιχα . Στη συνέχεια, η πτώση της απασχόλησης 
στον κλάδο επιβραδύνεται, ενώ το 2015 σημειώθηκε σημαντική ενίσχυσή 
της. Δυστυχώς, το ευρύτερο μακροοικονομικό και επιχειρηματικό 
περιβάλλον αλλά και η υιοθέτηση επιπλέον μέτρων λιτότητας περιόρισαν 
την κατανάλωση και άσκησαν εκ νέου πιέσεις στο εμπόριο και κατ’ 
επέκταση στην απασχόληση, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή της το 2016. 
Με μεγάλο ενδιαφέρον ο κλάδος του εμπορίου, ο επιχειρηματικός κόσμος 
και εν γένει η οικονομία αναμένουν τις εξελίξεις της επόμενης περιόδου 
ώστε να αποσαφηνιστεί εάν η πτώση που σημειώθηκε οφείλεται στη 
συνέχιση της ύφεσης ή είναι η τελευταία φάση του κύκλου πριν τη 
δυναμική βελτίωση της αγοράς εργασίας στον κλάδο.  
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2.3.2. Οι μεταβολές κατά φύλο και ηλικία 
 
Ο υποκλάδος του λιανικού εμπορίου προσελκύει τον κύριο όγκο των 
γυναικών που απασχολούνται στο εμπόριο, με τη συμμετοχή τους 
μάλιστα να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις από το 2008 έως σήμερα. Μια 
ερμηνεία γι’ αυτό είναι ότι οι επιπτώσεις της κρίσης ευνοούν περαιτέρω 
την πόλωση της γυναικείας απασχόλησης ειδικά στο λιανικό, σε έναν 
υποκλάδο όπου παραδοσιακά παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση 
γυναικείας απασχόλησης. Οι έτεροι υποκλάδοι του εμπορίου 
παρουσιάζουν φθίνοντα μερίδια γυναικείας απασχόλησης, ενώ 
παράλληλα φαίνεται να απομακρύνουν ευκολότερα τις γυναίκες από τη 
δομή της απασχόλησης. 
 
Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη καθώς στο χονδρικό εμπόριο, και 
ιδιαίτερα στον υποκλάδο εμπορίας και συντήρησης αυτοκινήτων, 
κυριαρχούν τα τεχνικά επαγγέλματα και, ως εκ τούτου, η ανδρική 
απασχόληση. Αντίθετα, οι γυναίκες σε αυτούς τους υποκλάδους 
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περιορίζονται σε καθήκοντα γραφείου (δραστηριότητες διοίκησης, 
λογιστηρίου κ.λπ.). Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως οι πιέσεις στη γυναικεία 
απασχόληση στους συγκεκριμένους υποκλάδους είναι πολύ πιο έντονες, 
καθώς το βασικό μέλημα των επιχειρήσεων του κλάδου ήταν να 
διατηρηθεί, κυρίως, η ειδικευμένη εργασία των τεχνιτών. Οι τάσεις αυτές 
συνεχίζονται κατά την τελευταία περίοδο, ενώ η απασχόληση των 
γυναικών στο χονδρικό εμπόριο και στα αυτοκίνητα υποχωρεί περαιτέρω.  

 
 

 
 
 
Ως εκ τούτου, η αύξηση της αναλογίας των γυναικών στο σύνολο του 
εμπορίου συγκριτικά με το προηγούμενο έτος οφείλεται αποκλειστικά 
στην ενίσχυση της απασχόλησης στο λιανικό (Διάγραμμα 2.22).  
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Η μέση ηλικία των εργαζομένων στο εμπόριο αυξήθηκε ελαφρώς κατά 
ενάμισι περίπου έτος την περίοδο 2008-2016, χωρίς να έχει μεταβληθεί 
τον τελευταίο χρόνο. Επιπρόσθετα, δεν παρατηρείται ισχυρή 
διαφοροποίηση της μέσης ηλικίας μεταξύ των δύο φύλων τόσο το 2016 
όσο και το 2008. Ο Πίνακας 2.5 παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 15- 65 ΕΤΩΝ 

Μέση ηλικία 
εργαζομένων  2008 2012 2014 2015 2016 
Άνδρες 39,4 40,5 41,3 41,2 41,1 
Γυναίκες 38,2 39,3 39,7 39,6 39,8 
Σύνολο 38,9 40,0 40,6 40,5 40,5 

 
Παρά τις έντονες μεταβολές στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες 
εργαζομένων, η μέση ηλικία των απασχολουμένων στο εμπόριο 
καταγράφει μια σταθεροποιητική τάση τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό 
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Διάγραμμα 2.22
Αναλογία γυναικών κατά κλάδο του εμπορίου

β' τριμ. 2016 β' τριμ. 2015 β΄ τριμ. 2012 β΄ τριμ. 2008
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δεν σημαίνει ότι ο κλάδος δεν αντιμετωπίζει πλέον την πρόκληση 
αναδιάρθρωσης του προσωπικού του αλλά ότι οι μεταβολές 
αλληλοεξουδετερώνονται μεταξύ τους. Οι σχετικές ζυμώσεις για την 
περίοδο 2015-2016 απεικονίζονται στον Πίνακα 2.6.  
 

Πίνακας 2.6: Μεταβολές θέσεων εργασίας στο εμπόριο κατά φύλο 
και ομάδες ηλικιών 2015-2016 σε απόλυτους αριθμούς και 

ποσοστιαίες μεταβολές 
  Απόλυτες μεταβολές Ποσοστιαίες μεταβολές 

  Άνδρες 
Γυναίκε
ς Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

15-19 508 926 1.434 57,4% 103,5% 80,6% 
20-24 -2.173 -918 -3.091 -14,4% -6,4% -10,5% 
25-29 2.319 -3.468 -1.149 5,6% -8,9% -1,4% 
30-34 -89 8.081 7.992 -0,2% 20,2% 8,7% 
35-39 -3471 -2.541 -6.012 -6,3% -5,4% -5,9% 
40-44 -1.032 -3.784 -4.816 -1,6% -7,7% -4,2% 
45-49 -4.414 -805 -5.219 -8,4% -2,1% -5,8% 
50-54 1.492 2.823 4.315 3,4% 10,5% 6,0% 
55-59 1.899 3.875 5.774 7,3% 27,5% 14,4% 
60-64 -3.932 -2.209 -6.141 -23,0% -22,6% -22,8% 
65-69 838 -170 668 29,4% -7,8% 13,3% 
70-74 -239 113 -126 -18,3% 19,7% -6,7% 
75+ -1.079 454 -625 -93,2% 527,9% -50,2% 
ΣΥΝΟΛΟ -9.373 2.377 -6.996 -2,5% 0,8% -1,1% 

 
Ενώ κατά το προηγούμενο έτος (στοιχεία 2015) παρατηρήθηκε ανάσχεση 
της απομάκρυνσης των μεγαλύτερων ηλικιών –με μία ταχεία, μάλιστα, 
είσοδο στο εμπόριο– και μία απομάκρυνση της μικρότερης ηλικιακής 
κατηγορίας (15-19), το 2016 η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη. Μεταξύ άλλων, 
οι πολύ μικρές ηλικίες (15-19) αύξησαν ραγδαία το μερίδιό τους στο 
εμπόριο, ενώ η ηλικιακή ομάδα 60-64 το συρρίκνωσε, όπως άλλωστε και 
οι ομάδες 35-49. Οι διαφορές στην έκταση συμμετοχής τής κάθε ομάδας 
στην απασχόληση, στο ύψος και στην κατεύθυνση των μεταβολών 
άφησαν τη μέση ηλικία εργαζομένων στο εμπόριο αμετάβλητη.  
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Οι αιτίες για την υψηλή αυτή μεταβλητότητα θα πρέπει να αναζητηθούν 
και στις προσπάθειες των εργοδοτών να προσλάβουν φθηνότερη εργασία 
και στις κλαδικές αναδιαρθρώσεις, μέσω των πιέσεων και της 
συρρίκνωσης που ασκείται κατά κύριο λόγο στις μικρότερες επιχειρήσεις. 

 
 

 
 
 
Το Διάγραμμα 2.23 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές στην 
απασχόληση κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα (15-64) σωρευτικά την 
περίοδο β΄ τρίμ. 2008 και β΄ τρίμ. 2016. Οι επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης είναι συντριπτικές καθώς μόνο οι άνδρες ηλικίας 40-44 και 50-54, 
και οι γυναίκες 55-59 κατόρθωσαν να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο 
εμπόριο την εν λόγω περίοδο. Το Διάγραμμα 2.24 δείχνει τις εξελίξεις κατά 
το τελευταίο έτος όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα 2.6. 
Επισημαίνεται ότι στο Διάγραμμα 2.24 η πολύ μεγάλη αύξηση της 
απασχόλησης στην ηλικιακή ομάδα 15-19 οφείλεται στα πολύ χαμηλά 
επίπεδα απασχόλησης, ενώ έχει περιοριστεί η τάση υποκατάστασης 
μεταξύ ανδρικής και γυναικείας εργασίας στον κλάδο του εμπορίου που 
έχει εντοπιστεί πέρυσι στις ηλικιακές ομάδες 30-34 και 50-59. 
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Διάγραμμα 2.23
Ποοσοστιαίες (%) μεταβολές στην απασχόληση κατά 

ηλικιακή ομάδα: β' τριμ. 2008 - β' τριμ. 2016

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
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Ο Πίνακας 2.7 παρουσιάζει την πιθανότητα ένας εργαζόμενος στο εμπόριο 
να διατηρήσει τη θέση του ή να μεταβληθεί η εργασιακή του κατάσταση 
(ανεργία ή εκτός του εργατικού δυναμικού). Η πιθανότητα μεταβολής της 
εργασιακής κατάστασης υπολογίζεται ως το πηλίκο των ατόμων που 
μεταβαίνουν από την αρχική στη νέα εργασιακή κατάσταση (ή 
παραμένουν στην ίδια) προς το συνολικό αριθμό των ατόμων που ήταν 
στην αρχική κατάσταση.  
 
Από τα δεδομένα του Πίνακα 2.7 συμπεραίνεται ότι ένα άτομο που ήταν 
εργοδότης στον κλάδο του εμπορίου πριν από ένα χρόνο (β΄ τρίμ. 2015) 
έχει το β΄ τρίμ. 2016 πιθανότητα 98,8% να έχει εργασία, 1,1% πιθανότητα 
να έχει μείνει άνεργος και 0,1% πιθανότητα να έχει απομακρυνθεί –μόνιμα 
ή προσωρινά– από το εργατικό δυναμικό. Οι μισθωτοί αντιμετωπίζουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο να περιπέσουν σε κατάσταση ανεργίας (5,2%), ο 
οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, ενώ εμφανίζουν μάλλον 
χαμηλή πιθανότητα απομάκρυνσης από το εργατικό δυναμικό (1,3%). 
Συνολικά για το 2016, η πιθανότητα παραμονής στην κατάσταση της 
απασχόλησης για έναν εργαζόμενο στο εμπόριο φθάνει στο 94,8%, οριακά 
χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Αναμφισβήτητα, η πιθανότητα αυτή 
παραμένει αξιοσημείωτα υψηλή, αλλά, όπως είναι αναμενόμενο, είναι 
μικρότερη της αντίστοιχης του 2008.  
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Διάγραμμα 2.24:
Ποσοστιαίες μεταβολές στην απασχόληση κατά 

ηλικιακή ομάδα: β΄ τρίμηνο 2015-β΄ τρίμηνο 2016

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
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Επιδείνωση, επίσης, σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζουν τα συμβοηθούντα 
μέλη, ενώ, αντίθετα, η πιθανότητα απώλειας εργασίας για τους 
αυτοαπασχολούμενους υποχωρεί ελαφρώς. Τέλος, για το σύνολο των 
εργαζομένων στον κλάδο, η πιθανότητα να μείνει ένας άνεργος έχει 
διογκωθεί συγκριτικά με πέρυσι, και παραμένει πολύ υψηλότερος 
(υπερτριπλάσιος) σε σχέση με το 2008.  
 
Πίνακας 2.7: Πιθανότητα μεταβολής εργασιακής κατάστασης  

  
Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Μη οικονομικά 
ενεργοί Σύνολο 

2016         
Εργοδότες 98,8% 1,1% 0,1% 100,0% 
Αυτοαπασχολούμενοι 95,9% 1,9% 2,2% 100,0% 
Μισθωτοί 93,5% 5,2% 1,3% 100,0% 
Μέλη της οικογένειας  95,7% 1,1% 3,3% 100,0% 
Σύνολο 94,8% 3,7% 1,5% 100,0% 
2015 

   
  

Εργοδότες 96,6% 0,1% 3,3% 100,0% 
Αυτοαπασχολούμενοι 95,6% 2,3% 2,1% 100,0% 
Μισθωτοί 94,4% 4,7% 0,9% 100,0% 
Μέλη της οικογένειας  98,4% 1,2% 0,5% 100,0% 
Σύνολο 95,1% 3,4% 1,4% 100,0% 

2008 
Εργοδότες 98,8% 0,0% 1,2% 100,0% 
Αυτοαπασχολούμενοι 97,9% 0,4% 1,8% 100,0% 
Μισθωτοί 96,8% 2,0% 1,1% 100,0% 
Μέλη της οικογένειας  99,2% 0,1% 0,7% 100,0% 
Σύνολο 97,5% 1,2% 1,3% 100,0% 

 
 
 

 
2.3.3. Οι μεταβολές κατά θέση στο επάγγελμα 
 
Η μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο το 2016 καθιστά και πάλι 
επίκαιρη την ανάλυση των απωλειών των θέσεων εργασίας. Για λόγους 
όμως συγκρισιμότητας και με τις εξελίξεις του 2015, οπότε και είχε 
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σημειωθεί αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο, διατηρείται σε πολλά 
διαγράμματα ο όρος «κέρδη θέσεων εργασίας».  
 
Η αύξηση της απασχόλησης των εργοδοτών στο εμπόριο κατά 7,5% δεν 
μπόρεσε να αντισταθμίσει παρά μόνο εν μέρει την υποχώρηση που 
σημειώθηκε στις λοιπές, κατά θέση στο επάγγελμα (Διάγραμμα 2.25). Ως 
εκ τούτου, η απασχόληση στο σύνολο του εμπορίου υποχώρησε κατά 
1,1% σε σχέση με το 2015.  

 
 

 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κέρδη στο εμπόριο κατέγραψαν μόνο οι 
εργοδότες. Αντίθετα, στις απώλειες θέσεων εργασίες συνέβαλαν όλες οι 
υπόλοιπες κατηγορίες, με τους μισθωτούς να υποχωρούν κατά 1,4%  αλλά 
να χάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε απόλυτα μεγέθη  (-5.581 θέσεις) . 
Παράλληλα, οι απώλειες, σε απόλυτα μεγέθη, των αυτοαπασχολουμένων 
και των βοηθών τη συγκεκριμένη περίοδο ανήλθαν σε, περίπου, ίδιο 
μέγεθος, αν και η ποσοστιαία μείωση των συμβοηθούντων μελών ήταν 
κατά πολύ ισχυρότερη.  
 
 Η σημασία του Διαγράμματος 2.27 είναι πως, ενώ αυξήθηκε η γυναικεία 
απασχόληση στο εμπόριο την περίοδο β΄ τρίμ. 2015 – β΄ τρίμ. 2016, η 
πτώση της ανδρικής απασχόλησης ήταν πολύ μεγαλύτερη, ώστε 
υπερκάλυψε τη θετική επίπτωση της γυναικείας. Εναλλακτικά, η 
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Διάγραμμα 2.25:
Μεταβολή απασχολουμένων στο εμπόριο 

κατά θέση στο επάγγελμα: 2015-2016
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συρρίκνωση της απασχόλησης του κλάδου οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στην πτώση της απασχόλησης των ανδρών.  
 

 
 
Η κατανομή των απωλειών των θέσεων εργασίας στη μισθωτή 
απασχόληση το 2016 επιβαρύνει περισσότερο τις γυναίκες, ανατρέποντας 
την εικόνα που είχε παρατηρηθεί μόλις πέρυσι. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
πως οι γυναίκες με μισθωτή απασχόληση στο εμπόριο είναι κυρίως αυτές 
που επωφελούνται από την αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο αλλά 
και οι πρώτες που δέχονται τις πιέσεις στο ενδεχόμενο συρρίκνωσης των 
θέσεων εργασίας, αφού περισσότερες από 6 στις 10 θέσεις μισθωτής 
εργασίας που χάθηκαν φέτος ανήκαν σε γυναίκες.  
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Διάγραμμα 2.27:
Κατανομή κερδών θέσεων εργασίας στο εμπόριο κατά 

φύλο: 2015-2016

Άνδρες Γυναίκες
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Η αύξηση που παρατηρήθηκε στους εργοδότες του εμπορίου οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στις γυναίκες. Αντίθετα, οι άνδρες εργοδότες 
μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2015, αλλά η ενίσχυση των γυναικών 
ήταν πολύ πιο ισχυρή και υπεραντιστάθμισε τις απώλειες. Η παρατήρηση 
αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί τόσο ως ξαφνική επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση των γυναικών αλλά περισσότερο ως ανάληψη 
επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο της «επιχειρηματικότητας ανάγκης» 
και της συμβολής στο οικογενειακό εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, η 
στροφή των γυναικών από θέσεις μισθωτής απασχόλησης σε εργοδότες 
είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, της οποίας η δυναμική 
αναμένεται να αποσαφηνιστεί τα επόμενα χρόνια. Για την ώρα, 
σημειώνεται η αύξηση των γυναικών εργοδοτών στο εμπόριο σε 27,4%, 
από 21,8% μόλις το 2015.  
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Διάγραμμα 2.28:
Κατανομή των απωλειών θέσεων μισθωτών  στο 

εμπόριο κατά φύλο: 2015-2016
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Το 2016 το εμπόριο φαίνεται να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στους 
μισθωτούς αφού οι ηλικιακές ομάδες 20-29 και ιδιαίτερα οι ομάδες 40-49 
και 60-64 ενίσχυσαν τη συμμετοχή τους με εξαιρετικά ισχυρούς ρυθμούς 
συγκριτικά με το 2015. Ανησυχητική, ωστόσο, παραμένει η μεγάλη 
συρρίκνωση στις ομάδες 30-34 και 55-59 (Διάγραμμα 2.30).  
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Διάγραμμα 2.29:
Κατανομή των κερδών θέσεων εργοδοτών  στο 
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Διάγραμμα 2.30:
Κατανομή κερδών θέσεων μισθωτών στο 

εμπόριο  κατά ηλικία: 2015-2016
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Στους εργοδότες, με εξαίρεση τις ηλικιακές ομάδες 20-24 αλλά και 45-49, 
η αύξηση ήταν από σημαντικά ως ιδιαίτερα ισχυρή (Διάγραμμα 2.31). 
Παρά το θετικό αντίκτυπο που έχει για το εμπόριο αυτή η εξέλιξη, 
ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν τα επόμενα 
χρόνια, όταν, εκτός από την εξέλιξη της κατάστασης του ευρύτερου 
μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, θα έχουν γίνει 
αισθητές και θα έχουν απορροφηθεί οι αναταράξεις από τις επιβαρύνσεις 
του νέου ασφαλιστικού συστήματος. 
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Διάγραμμα 2.31: 
Κατανομή κερδών θέσεων εργοδοτών στο 

εμπόριο κατά ηλικία: 2015-2016
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2.3.4. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας στο εμπόριο 
 
Η μερική απασχόληση 
 
Η εξέλιξη του αριθμού των μερικώς εργαζομένων στο εμπόριο 
παρουσιάζει σημαντική μεταβλητότητα (Διάγραμμα 2.32). 
Αναλυτικότερα, στην αρχή της περιόδου (1991-2001) παρατηρείται μια 
πτωτική τάση, για να ακολουθήσει μια περίοδος σχετικής ανόδου (ως το 
2006), μία σύντομη περίοδος πτωτικών τάσεων (2007-2008), ενώ από το 
2009 αρχίζει μια νέα περίοδος αυξητικών τάσεων. Ωστόσο, η τελευταία 
περίοδος, που συμπίπτει με την οικονομική κρίση, δεν χαρακτηρίζεται από 
μια σχετικώς ομαλή και συνεχώς αυξητική πορεία, όπως ενδεχομένως θα 
ήταν αναμενόμενο, αλλά από σημαντικές διακυμάνσεις. Το γεγονός αυτό 
αποδίδεται και στις μεταβολές των οικονομικών συνθηκών αλλά και στη 
σταδιακή συνειδητοποίηση και αποδοχή της απορρύθμισης εργασίας, εν 
πολλοίς ως αναγκαία λύση περιορισμού του κόστους λειτουργίας.  

 

 
 

Το Διάγραμμα 2.33 παρουσιάζει τη μερική απασχόληση ως ποσοστό της 
συνολικής απασχόλησης στο εμπόριο. Ενώ το β΄ τρίμηνο 2008 το ποσοστό 
ήταν 4,6%, το β΄ τρίμηνο 2016 έφθασε το 10,5% της συνολικής 
απασχόλησης, οριακά χαμηλότερο από πέρυσι (10,6%). Η εικόνα αυτή 
οφείλεται στη σωρευτική διόγκωση του αριθμού των μερικώς 
εργαζομένων κατά 30.044 περίπου άτομα. Επισημαίνεται πως το χρονικό 
διάστημα β΄ τρίμηνο 2015 – β΄ τρίμηνο 2016 η μερική απασχόληση 
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Η μερική απασχόληση στο εμπόριο: α' τριμ. 1998- β' τριμ. 
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παρουσίασε επίσης μείωση κατά 1.385 άτομα ή κατά 2,0%, όταν ο 
αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση υποχωρούσε κατά 5.614 
άτομα, με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό (-1,0%). Αυτό σημαίνει πως κατά την 
τελευταία περίοδο συρρίκνωσης, οι θέσεις απασχόλησης των 
εργαζομένων μερικής απασχόλησης αποδείχθηκαν περισσότερο 
επισφαλείς.  

 

 
 
Η μερική απασχόληση στο εμπόριο παραμένει κυρίως γένους θηλυκού. Το 
2016, σχεδόν 7 στους 10 μερικώς εργαζόμενους (66,7%) είναι γυναίκες. 
Το ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών με μερική απασχόληση στο 
σύνολο της γυναικείας απασχόλησης του κλάδου ανέρχεται σε 16,1%, 
παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με το 2015 (17,4%). Αντίθετα, η 
αναλογία των εργαζόμενων ανδρών με μερική εργασία αυξήθηκε σε 6,2% 
συγκριτικά με πέρυσι (5,5%). Στο Διάγραμμα 2.34 εμφανίζεται το 
ποσοστό των εργαζομένων με μερική απασχόληση κατά ομάδα ηλικιών 
για τα δύο φύλα. 
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Διάγραμμα 2.33
Μερίδιο μερικής απασχόλησης στο σύνολο της 

απασχόλησης του εμπορίου
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Η εικόνα που προκύπτει από το Διάγραμμα 2.34 είναι αρκετά 
αποκαλυπτική: Στους άνδρες η μερική απασχόληση εμφανίζεται σε υψηλό 
βαθμό στις ηλικίες κάτω των 25 ετών και βαίνει σταδιακά μειούμενη με 
αποτέλεσμα να σταθεροποιείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, για να 
ανακάμψει στις ηλικίες κοντά στη συνταξιοδότηση ή και μετά από αυτήν. 
Στις γυναίκες το πρότυπο είναι ελαφρώς διαφορετικό: υψηλή συχνότητα 
εμφανίζεται στις εργαζόμενες ως 44 ετών, ενώ αυξάνεται στην ηλικιακή 
ομάδα 65-69. Η εξήγηση απορρέει από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
βάρος για την παροχή των προς το ζην στην οικογένεια το επωμίζονται 
παραδοσιακά οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες είναι λιγότερο αρνητικές σε 
κάποιες περιπτώσεις να δεχτούν ένα περισσότερο ευέλικτο ωράριο. 
 
Εντούτοις επισημαίνεται πως η μερική απασχόληση δεν είναι δημοφιλής 
μεταξύ των εργαζομένων. Περισσότεροι από 7 στους 10 (73,1%) από 
όσους εργάζονται με μερική απασχόληση θα προτιμούσαν εργασία 
πλήρους ωραρίου, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν. Το ποσοστό είναι 
υψηλότερο στους άνδρες (77,1%), αλλά είναι επίσης υψηλό και στις 
γυναίκες (71,0%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος τα ποσοστά είναι 
σημαντικά ενισχυμένα (66,3% και 60,3% αντίστοιχα). Στο Διάγραμμα 
2.35 παρουσιάζεται η αναλογία των εργαζομένων που αποδέχθηκαν να 
εργάζονται μερικώς εξαιτίας αδυναμίας να βρουν εργασία πλήρους 
απασχόλησης στο σύνολο των μερικώς απασχολουμένων στο εμπόριο. 
Εξαιτίας των μηδενικών ποσοστών και για τα δύο φύλα στην ηλικιακή 
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Διάγραμμα 2.34 
Ποσοστό (%) μερικής απασχόλησης στην αντίστοιχη 

συνολική στο εμπόριο: β' τριμ. 2016
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ομάδα 60-64 αλλά και των ειδικών συνθηκών για την ομάδα 15-19, δεν 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για αυτές τις ομάδες.  
 

 
 
 
 
 
Η απασχόληση ορισμένου χρόνου 
 
Σε αντίθεση προς τη μερική απασχόληση και, ενδεχομένως, με ό,τι ήταν 
αναμενόμενο, η απασχόληση των μισθωτών με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια κορύφωσης της οικονομικής 
ύφεσης. Ενώ υπήρξε μια αρχική περίοδος αύξησης (α΄ τρίμηνο 2009 – β΄ 
τρίμηνο 2010), σε συνέχεια μιας σχετικά αυξητικής πορείας της 
προσωρινής εργασίας που άρχισε το 2006, από τα μέσα του 2010 το 
επίπεδο της προσωρινής εργασίας στο εμπόριο μειώνεται, και μάλιστα με 
ισχυρούς ρυθμούς. Από τις αρχές του 2013 το επίπεδο της προσωρινής 
εργασίας ανακάμπτει ελαφρώς και με εποχιακή αστάθεια (Διαγράμματα 
2.36 και 2.37). 
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Συγκριτικά με το 2015, η προσωρινή εργασία έχει υποχωρήσει σημαντικά, 
καταγράφοντας απώλειες 2.450 θέσεων εργασίας ή κατά 8,4%, μετά από 
διαδοχικές αυξήσεις ύψους 12,0% και 10,3% τα έτη 2015 και 2014 
αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική των πιέσεων που ασκούνται 
στις «ευέλικτες» μορφές σε περιόδους συρρίκνωσης. Στο σύνολο των 
εργαζομένων στο εμπόριο, το μερίδιο της προσωρινής εργασίας είναι 
εξαιρετικά περιορισμένο (6,9% από 7,5% το 2015), ενώ στους άνδρες το 
ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο συγκριτικά με το αντίστοιχο των 
γυναικών (5,9% έναντι 8,0%).  
 
Η αναλογία της προσωρινής εργασίας είναι υψηλή στις νεότερες ηλικίες 
και φθίνει καθώς αυξάνεται η ηλικία των μισθωτών (Διάγραμμα 2.38). Το 
ποσοστό της προσωρινής εργασίας στους άνδρες κάτω των 30 ετών είναι 
12,9%, όταν η αναλογία τους στο σύνολο των ανδρών μισθωτών στο 
εμπόριο είναι 5,9%. Στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας το ποσοστό 
της προσωρινής εργασίας φθάνει το 15,5%, όταν η αναλογία τους στις 
γυναίκες μισθωτούς είναι 8,0%. 
 
Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά τις απώλειες των θέσεων εργασίας κατά 
φύλο και ηλικία, επιβεβαιώνεται και φέτος πως η μερική και η προσωρινή 
απασχόληση, οι ευέλικτες δηλαδή μορφές εργασίας, καλύπτονται από τα 
πλέον ευάλωτα κοινωνικά μέλη της αγοράς εργασίας: τους νέους και τις 
γυναίκες.  
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Επίπεδο προσωρινής εργασίας στο εμπόριο

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»  
ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5000966, 
Π.2.1 - Τριμηνιαία δελτία απασχόλησης (14 εκδόσεις)                                                                                                                                      

49 

 



 
 

 
 

 
 

Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η προσωρινή εργασία είναι λιγότερο 
δημοφιλής μεταξύ των εργαζομένων έναντι της μερικής απασχόλησης, και 
η παρατήρηση αυτή είχε αποδοθεί στην υψηλή επισφάλεια της σχέσης 
εργασίας που συνεπάγεται η σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, τα έτη 
2014 και 2015 η τάση αντιστράφηκε, ενώ το 2016 οι εργαζόμενοι με 
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Διάγραμμα 2.37:
Ποσοστό (%) προσωρινά εργαζόμενων στο σύνολο των 

μισθωτών του εμπορίου: α' τριμ. 1998-β' τριμ. 2016
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Διάγραμμα 2.38
Ποσοστό (%) προσωρινής εργασίας κατά ηλικία στην 

αντίστοιχη συνολική απασχόληση του εμπορίου: β' τριμ. 
2016
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μερική απασχόληση μειώθηκαν εκ νέου. Οι 7 στους 10 (70,4%) μισθωτούς 
με προσωρινή απασχόληση αποδέχθηκαν αυτή τη μορφή εργασίας επειδή 
δεν κατέστη δυνατόν να βρουν σταθερή εργασία (Διάγραμμα 2.39), 
γεγονός που υπογραμμίζει την επιμονή των επιπτώσεων της ύφεσης. Να 
σημειωθεί ότι το 9,0% των εργαζόμενων γυναικών με προσωρινή 
απασχόληση έχει σύμβαση δοκιμαστικής περιόδου. 

 

 
 
Ο Πίνακας 2.8 δείχνει την κατανομή των εργαζομένων με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου στο εμπόριο σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 

2016 
Διάρκεια 
σύμβασης  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
  2016 2015 2016 2015 2016 2015 
< 1 μήνα 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 
1-3 μήνες 12,4% 12,5% 17,0% 21,8% 15,0% 17,2% 
4-6 μήνες 28,4% 33,1% 29,5% 48,8% 29,0% 41,2% 
7-12 μήνες 32,6% 36,4% 25,0% 17,0% 28,2% 26,4% 
13-18 μήνες 5,4% 4,2% 7,1% 3,2% 6,4% 3,7% 
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Διάγραμμα  2.39
Ποσοστό προσωρινά εργαζόμενων στο εμπόριο που 

επιθυμούν αλλά δεν βρήκαν μόνιμη εργασία: β' τριμ. 2016
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19-24 μήνες 3,3% 4,0% 9,4% 3,9% 6,8% 4,0% 
25-36 μήνες 6,9% 2,5% 3,2% 2,3% 4,8% 2,4% 
>36 μήνες 11,0% 5,6% 8,8% 3,0% 9,7% 4,3% 

 
100%  100% 100% 100% 100% 100% 

 
Το 2016, 1 στους 9 άνδρες εργαζομένους και 1 στις 11 γυναίκες με 
σύμβαση προσωρινής εργασίας διαθέτουν συμβάσεις διάρκειας άνω των 
τριών ετών, εργάζονται δηλαδή σε καθεστώς ουσιαστικής μονιμότητας. Η 
αναλογία μάλιστα αυτής της κατηγορίας μισθωτών βελτιώθηκε 
σημαντικά σε σχέση με πέρυσι. Εντούτοις, οι εργασιακές σχέσεις του 
72,2% των απασχολουμένων με προσωρινή εργασία διέπονται από 
συμβάσεις μικρότερες του έτους. Παρατηρείται τέλος ενίσχυση των 
συμβάσεων 7-12 μηνών και άνω.  
 
 
Λοιπές μορφές εργασίας 
 
Ο αριθμός των μισθωτών στο εμπόριο που προέρχεται από ενοικίαση 
μέσω ειδικού γραφείου εργασίας είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος (0,3% του 
συνόλου), παρά το γεγονός ότι ο απόλυτος αριθμός τους αυξήθηκε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά κατά 150 άτομα. Παράλληλα  καταγράφονται σε 
σημαντικό βαθμό μορφές διαχείρισης του χρόνου εργασίας, αναλόγως 
των απαιτήσεων της λειτουργίας των καταστημάτων. 
 
Το 32,8% των μισθωτών στο εμπόριο εργάζεται σε βάρδιες, συνήθως ή 
μερικές φορές. Το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 29,3% στους άνδρες, 
σημαντικά όμως ενισχυμένο σε σχέση με το 2015, ενώ ανέρχεται στο 
36,3% στις γυναίκες μισθωτές του εμπορίου. 
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 10,8% των εργαζομένων στο εμπόριο 
εργάζεται τακτικά (τουλάχιστον δύο φορές) τις Κυριακές, ποσοστό 
σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο του 2015 (10,9%).  
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Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 2.40, το βάρος της λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή το επωμίζονται κυρίως οι ίδιοι οι 
επιχειρηματίες αλλά και τα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας του 
επιχειρηματία. Ιδιαίτερα στους επιχειρηματίες χωρίς προσωπικό 
παρουσιάζεται αύξηση της αναλογίας που εργάζεται την Κυριακή από 
25% το 2013 σε 30% το 2014, 32,6% το 2015, η οποία ωστόσο 
υποχώρησε σε 27,5% το 2016. Αντίθετα, οι εργοδότες, όπως και τα 
συμβοηθούντα μέλη, είδαν τα μερίδιά τους να μεγεθύνονται κατά τα 
τελευταίο έτος. 
 
 
 
 
2.3.5. Ημέρες και ώρες εργασίας – Υπερωρίες 
 
Ημέρες εργασίας  
 
Το γεγονός ότι πλέον τις Κυριακές εργάζεται το 18,8% των 
απασχολουμένων στο εμπόριο, από 20,4% πέρυσι, συνεπάγεται ότι για 
ένα σημαντικό μερίδιο των απασχολουμένων του κλάδου η εργάσιμη 
εβδομάδα είναι πλέον επτά ημερών. Ο Πίνακας 2.9 μας δίνει το ποσοστό 
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Διάγραμμα 2.40:
Ποσοστό (%) εργαζομένων  στο εμπόριο την Κυριακη: β' 

τρίμηνο 2016
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των εργαζομένων ανά ημέρα εβδομαδιαίας εργασίας και κατά θέση στο 
επάγγελμα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

Ημέρες 
εργασίας  Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί 

Συμβοηθούντα 
μέλη ΣΥΝΟΛΟ 

Άνδρες           
1 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2 0,0% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4% 
3 0,0% 0,3% 1,0% 1,3% 0,7% 
4 0,5% 1,9% 1,1% 1,8% 1,3% 
5 17,4% 11,7% 66,4% 18,9% 41,9% 
6 70,0% 68,8% 29,5% 51,6% 47,5% 
7 11,8% 16,7% 1,7% 26,4% 8,3% 

Γυναίκες           
1 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,1% 
2 0,0% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 
3 0,0% 1,0% 2,4% 2,4% 2,0% 
4 3,9% 2,3% 1,4% 1,1% 1,7% 
5 23,0% 10,0% 63,9% 19,7% 47,9% 
6 61,8% 71,1% 30,0% 52,2% 41,5% 
7 11,3% 15,2% 1,9% 22,5% 6,4% 

 
Τα δύο τρίτα των ανδρών μισθωτών στο εμπόριο εργάζονται 5 ημέρες την 
εβδομάδα, ενώ σχεδόν το 30% έξι ημέρες, ανεξαρτήτως φύλου. Το 70% 
των ανδρών εργοδοτών εργάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα, ποσοστό που 
εμφανίζεται μικρότερο στις γυναίκες εργοδότριες (61,8%). Ανεξαρτήτως 
φύλου, οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται τις περισσότερες ημέρες της 
εβδομάδας. Τέλος, το ποσοστό των ανδρών που εργάζεται έως και πέντε 
ημέρες την εβδομάδα ανέρχεται σε 44,3%, αρκετά χαμηλότερο του 
αντίστοιχου των γυναικών (52,1%).  
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2.3.6. Κύρια επαγγέλματα στο εμπόριο 
 
Όπως είναι αναμενόμενο, η περίοδος εμφάνισης της οικονομικής κρίσης 
(2008-2016) χαρακτηρίζεται από έντονες μεταβολές στις κατηγορίες των 
επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στο εμπόριο. Μέσω αυτών των 
μεταβολών μπορούν να γίνονται ορατές οι ζυμώσεις και οι αλλαγές στον 
τρόπο οργάνωσης των εμπορικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στον 
τρόπο που οι επιχειρηματίες του κλάδου αντιλαμβάνονται το παρόν και 
το μέλλον της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 
 
Το Διάγραμμα 2.41 αποτυπώνει την έκταση αυτών των αλλαγών. 
 

 

 
 
 
Η επαγγελματική κατηγορία «ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 
στελέχη» υφίσταται τις υψηλότερες –συντριπτικές, για την ακρίβεια– 
απώλειες, αφού χάνει το 85,2% των εργαζομένων της σωρευτικά από το 
2008. Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται 
τόσο οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου όσο και 
μισθωτοί που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Η εξέλιξη αυτή έχει δύο 
συνιστώσες: αφενός προκλήθηκε από την απομάκρυνση των ιδιοκτητών 
των επιχειρήσεων από τη δομή απασχόλησης του εμπορίου, γεγονός που 
πιθανόν να συνεπάγεται και κλείσιμο της επιχείρησης, αφετέρου από την 
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Διάγραμμα 2.41 
Ποσοστιαία (%) μεταβολή απασχόλησης στο 

εμπόριο: Επαγγελματικές κατηγορίες, β' τριμ. 
2008-β' τριμ. 2016 
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απομάκρυνση των μισθωτών που ασκούσαν διευθυντικά καθήκοντα, με 
τους εργοδότες του κλάδου να αναλαμβάνουν πλέον μόνοι τους να 
ασκήσουν τα καθήκοντα διεύθυνσης των επιχειρήσεων ή/ και να 
περιορίζουν σημαντικά τη διευθυντική ιεραρχία.  
 
Η παρατήρηση αυτή δεν είναι άσχετη με το προηγούμενο εύρημα της 
αύξησης του χρόνου εργασίας των εργοδοτών στο εμπόριο. Ωστόσο, 
επισημαίνεται και η συνεπακόλουθη αναγκαστική στροφή σε μια 
περισσότερο συγκεντρωτική στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη-επιχειρηματία 
διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο όρος 
αναγκαστική χρησιμοποιείται γιατί η παραπάνω στροφή προς το 
πρόσωπο του ιδιοκτήτη είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας 
περιορισμού του κόστους λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων. 
Φυσικά, η αποτελεσματικότητα αυτής της μεταβολής μένει να αξιολογηθεί 
στο μέλλον.  
 
Η επαγγελματική ομάδα που την ίδια περίοδο εμφανίζει το δεύτερο 
υψηλότερο ποσοστό απωλειών είναι οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι 
χειρώνακτες και οι μικροεπαγγελματίες (-48,7%), η οποία όμως 
αποτελούσε τη μικρότερη σε μέγεθος ομάδα εργαζομένων στο εμπόριο το 
2008. Η επίσης έντονη πτώση των ομάδων των τεχνικών και ασκούντων 
συναφών επαγγελμάτων αλλά και των χειριστών σταθερών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων απλά υπογραμμίζουν το μέγεθος της 
συρρίκνωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων του εμπορίου που 
ασχολείται με εργασίες υποστήριξης.  
 
Η μόνη επαγγελματική κατηγορία της οποίας ο αριθμός των εργαζομένων 
ουσιαστικά αυξήθηκε από το 2008 είναι εκείνη των πωλητών, δηλαδή 
εκείνων που ασχολούνται με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ η 
απασχόληση στην κατηγορία των καλλιτεχνών και των συναφών 
επαγγελμάτων έμεινε μάλλον αμετάβλητη.  
 
Το Διάγραμμα 2.42 μας δίνει το συντελεστή εκπροσώπησης των 
επαγγελμάτων στο εμπόριο το 2016 σε σχέση με τη συνολική 
απασχόληση της χώρας. Είναι φανερό ότι μόνο δύο επαγγελματικές 
κατηγορίες εκπροσωπούνται περισσότερο στο εμπόριο απ’ ότι στη 
συνολική δομή της απασχόλησης: τα διευθυντικά στελέχη, παρά την 
εξαιρετικά μεγάλη πτώση του αριθμού τους, αποτέλεσμα της εκτεταμένης 
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αυτοαπασχόλησης στον κλάδο, και οι πωλητές. Η ίδια εικόνα 
καταγράφηκε και κατά τα δύο προηγούμενα έτη.  

 

 
 
 
 

2.4. ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική 
οικονομία και το εμπόριο 
 
Η αιτία για αυτή τη διάκριση είναι η διερεύνηση του κατά πόσο οι 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε όρους απασχόλησης, 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την Ε.Ε., στην κατηγορία των ΜμΕ ως 
πολύ μικρή (micro) ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
€.15 Εντούτοις, η διάρθρωση των διαθέσιμων στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
είναι τέτοια ώστε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να περιλαμβάνονται όσες 
έχουν προσωπικό έως και 10 άτομα.16 Σημειώνεται επίσης πως εξαιτίας 

15 Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Ε(2003) 1422, 2003/361/ΕΚ]. 
16 Για τη διάκριση των πολύ μικρών (micro) από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με βάση το κλιμάκιο 
απασχόλησης, χρησιμοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση των τιμών της μεταβλητής «Αριθμός ατόμων στην 
τοπική μονάδα» των πρωτογενών δεδομένων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ (σε 
τριμηνιαία βάση), σε δυο ομάδες: α) έως και 10 άτομα στην επιχείρηση και β) 11 και άνω άτομα στην 
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στατιστικών επεξεργασιών τα αποτελέσματα θα πρέπει να ερμηνεύονται 
με μεγάλη προσοχή.  
 
 
Εξελίξεις στο Σύνολο της Οικονομίας 
 
Το 2008 η απασχόληση στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από σημαντικά 
υψηλή συγκέντρωση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (62,2% της συνολικής 
απασχόλησης), με συντριπτικά μάλιστα ποσοστά στους κλάδους της 
γεωργίας (97,8%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (95,3%), των 
άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (85,6%) κ.α. Οκτώ χρόνια 
μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης οι πιέσεις στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί ισχυρότερες αφού το μερίδιο της 
απασχόλησης στις micro μονάδες υποχώρησε στο 58,2%, με τις 
μεγαλύτερες ποσοστιαίες απώλειες να σημειώνονται στους κλάδους της 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και τις διοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες κ.α. Με εξαίρεση τον κλάδο τέχνες, διασκέδαση και 
ψυχαγωγία, η συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων των υπόλοιπων 
κλάδων στη συνολική απασχόληση συρρικνώθηκε. 
 
Η κρίση, ωστόσο, δεν επηρέασε ουσιαστικά τη διάρθρωση των 
επιχειρήσεων κατά θέση στο επάγγελμα. Η εκπροσώπηση των 
εργοδοτών, των αυτοαπαχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών 
στις micro επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη την περίοδο 2008-
2016, ενώ εκείνη των μισθωτών υποχώρησε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. 
Στο ίδιο πλαίσιο, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούσαν το 2008 το 
19,8% των νέων έως 30 ετών έναντι 18,4% των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων. Οκτώ χρόνια αργότερα, οι επιπτώσεις της ύφεσης, κυρίως 
μέσω της αδυναμίας δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, συρρίκνωσε μεν 
το ποσοστό για τις μικρές στο 13,9%, αλλά σε μικρότερο βαθμό 
συγκριτικά με τις μεγάλες (11,8%). Παράλληλα, και στις μεγαλύτερες 
ηλικίες (55-64), οι micro επιχειρήσεις αναδεικνύονται σε πιο πρόθυμους 
εργοδότες πριν και μετά την κρίση αφού αυξάνουν το ποσοστό των 
απασχολουμένων τους (από 13,6% σε 15,7% αντίστοιχα), με επιδόσεις 
μάλιστα καλύτερες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (8,9% και 9,4%). Τα 

επιχείρηση. Στην πρώτη ομάδα, συμπεριελήφθησαν οι κατηγορίες «έως και 10 άτομα» και «άγνωστος 
αριθμός αλλά μέχρι και 10 άτομα», ενώ στη δεύτερη ομάδα συμπεριελήφθησαν όλες οι υπόλοιπες 
κατηγορίες της μεταβλητής και συγκεκριμένα οι κατηγορίες «11 έως 19 εργαζόμενοι», «20 έως 49 
εργαζόμενοι» και «άγνωστος αριθμός αλλά πάνω από 10 άτομα». 
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στοιχεία αυτά συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις τόσο πριν την ύφεση όσο και σήμερα αποτελούν διέξοδο 
απασχόλησης για τις ευάλωτες ομάδες (τους νέους και για όσους 
βρίσκονται κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης).  
  

 
 
Όπως είναι αναμενόμενο, η οικονομική κρίση είχε αρνητικές συνέπειες 
στην ποιότητα της απασχόλησης. Η αναλογία των εργαζομένων σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης συρρικνώθηκε τόσο για τις micro όσο και για όλες 
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Εντούτοις, ο απόλυτος  αριθμός των 
απασχολουμένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στις μικρές συνεχίζει 
να υπερκαλύπτει τον αντίστοιχο στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στο ίδιο 
πλαίσιο, η οικονομική ύφεση άσκησε πιέσεις και στις θέσεις εργασίας 
μόνιμης διάρκειας τόσο στις πολύ μικρές όσο και στις μεγαλύτερες.  
 
Επισημαίνεται επίσης πως, το 2008, 6 στους 10 εργαζόμενους ήταν 
άνδρες, χωρίς αυτή η μεταβλητή να επηρεάζεται ουσιαστικά από το 
μέγεθος της επιχείρησης. Οκτώ χρόνια μετά, οι άνδρες διατηρούν την 
πλειονότητα στους απασχολούμενους, με τις γυναίκες να έχουν διευρύνει, 
σε μικρό όμως βαθμό, τη συμμετοχή τους στον εργαζόμενο πληθυσμό 
(από 39,6% σε 41,8%). Η υποχώρηση της συμμετοχής των ανδρών ήταν 
ελαφρά εντονότερη στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  
 
 
Εξελίξεις στο Εμπόριο 
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Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο του εμπορίου αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία όταν η ανάλυση περιλαμβάνει το μέγεθος της 
απασχόλησης. Ειδικότερα, ο μεγαλύτερος εργοδότης εντός του κλάδου 
είναι το λιανικό εμπόριο, με το μερίδιό του να ενισχύεται εις βάρος των 
άλλων δύο συνιστωσών μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, ενώ 
οι micro επιχειρήσεις λιανικού απασχολούν το 2016 το 70,4% του 
προσωπικού από 75,4% το 2008. 
 
Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η υποχώρηση των εργαζομένων από το 
2008 διαμορφώθηκε στο 28,1%, με το ποσοστό πτώσης των εργοδοτών, 
των αυτοαπασχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών να ξεπερνούν 
σημαντικά το αντίστοιχο των μισθωτών (Διάγραμμα 2.44). Αυτό 
επιβεβαιώνει παλαιότερες επισημάνσεις της ΕΣΕΕ ότι στον εμπορικό 
κόσμο οι μικρο-εργοδότες καταφεύγουν σε απολύσεις με μεγάλο 
δισταγμό, πιθανόν εξαιτίας και του κλεισίματος των επιχειρήσεών τους. 
Έχει άλλωστε διαπιστωθεί πως εξαιτίας των ιδιαίτερων σχέσεων που 
αναπτύσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η απόλυση των μισθωτών 
προκύπτει όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες εναλλακτικές περιορισμού 
του λειτουργικού κόστους.  
 
Ως εκ τούτου, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στις micro 
επιχειρήσεις οι απώλειες μόνο των αυτοαπασχολουμένων από το 2008, σε 
απόλυτο μέγεθος, υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των μισθωτών (60.831 
έναντι 51.254 θέσεων). Εάν μάλιστα στις παραπάνω απώλειες 
συνυπολογιστούν και εκείνες των εργοδοτών (29.108 θέσεις) αλλά και 
εκείνες των συμβοηθούντων μελών (37.963 θέσεις), τότε γίνεται 
καλύτερα αντιληπτό το μέγεθος των πιέσεων που έχουν ασκηθεί 
σωρευτικά στις πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις από το 2008 έως 
σήμερα. 
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Το 2008 το μερίδιο των νέων εργαζομένων (15-29) στον κλάδο του 
εμπορίου ήταν χαμηλότερο στις micro επιχειρήσεις, χαρακτηριστικό που 
παρατηρείται και σήμερα, με τη διαφορά όμως να συρρικνώνεται 
σημαντικά με την κρίση (Διάγραμμα 2.45). Και στα δύο όμως έτη 
αναφοράς, η επίδοση των εμπορικών επιχειρήσεων παραμένει υψηλότερη 
της αντίστοιχης της χώρας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του 
κλάδου στην προσέλκυση ηλικιακά νέων ατόμων. Αντίθετα, στις ηλικίες 
που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και στην απομάκρυνση από το 
εργατικό δυναμικό (55-64) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου 
αναδεικνύονται σε πυλώνα στήριξης της απασχόλησης, προσφέροντας 
ουσιαστική διέξοδο σε αυτή την ευάλωτη ηλικιακή ομάδα.  
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Παρά το γεγονός ότι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων σχετίζεται 
θετικά με την ευελιξία, στο εμπόριο η συντριπτική πλειονότητα των 
θέσεων εργασίας στις micro μονάδες παραμένει πλήρους απασχόλησης 
(Διάγραμμα 2.46). Υπενθυμίζεται δε ότι στο σύνολο της οικονομίας οι 
πολύ μικρές μονάδες είναι ισχυρότερα προσανατολισμένες στη μερική 
απασχόληση. Η παρατήρηση αυτή και μόνο διαφοροποιεί τις micro 
επιχειρήσεις του εμπορίου και υπογραμμίζει την ποιότητα των θέσεων 
που προσφέρουν σε όρους μονιμότητας.  
 
Φυσικά, η οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει το μερίδιο των θέσεων 
αυτών ανεξαρτήτως μεγέθους, αλλά, παραδόξως, είναι οι μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που έχουν στραφεί με ισχυρότερη ένταση σε θέσεις μερικής 
απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται εν μέρει και στη διάρθρωση της 
λειτουργίας των μονάδων, με τους επιχειρηματίες να εργάζονται και 
πέραν του καθιερωμένου ωραρίου προκειμένου να αντεπεξέλθει η 
επιχείρηση στις καθημερινές απαιτήσεις και προκλήσεις. Από την άλλη 
πλευρά, οι λοιπές επιχειρήσεις, εξαιτίας και του μεγέθους τους, είναι 
περισσότερο πιθανό να επιλέξουν τη μερική απασχόληση, κατανέμοντας 
κατάλληλα το προσωπικό τους.  
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Εντούτοις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις φαίνεται πως απασχολούν σε 
μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τις υπόλοιπες, θέσεις προσωρινής 
απασχόλησης (Διάγραμμα 2.47). Η ερμηνεία μπορεί να προέρχεται κυρίως 
από το γεγονός ότι οι μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν, 
σε γενικές γραμμές, υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας για τις εξελίξεις 
στο μέλλον και, ως εκ τούτου, διστάζουν περισσότερο να δεσμευτούν για 
τη διάρκεια της θέσης εργασίας. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, δεν 
επηρέασε ουσιαστικά το ποσοστό της προσωρινής εργασίας των πολύ 
μικρών μονάδων. Ξεχωριστή όμως σημασία έχει το γεγονός ότι, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, το εμπόριο χρησιμοποιεί 
θέσεις εργασίας μόνιμου χαρακτήρα σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με 
το σύνολο των κλάδων της οικονομίας.  
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Ο κλάδος του εμπορίου θεωρείται ανδροκρατούμενος ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης. Εντούτοις, η οικονομική ύφεση άσκησε πιέσεις 
στις micro-μονάδες προς μια περισσότερο ισορροπημένη εκπροσώπηση 
των γυναικών (Διάγραμμα 2.48). Επισημαίνεται, βέβαια, πως 
παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις εντός του κλάδου, με το λιανικό 
εμπόριο να παρέχει στα δύο φύλα μια σχεδόν απόλυτα ίση συμμετοχή 
στην απασχόληση, πριν και μετά την οικονομική κρίση. Σε σχέση δε με το 
σύνολο της χώρας, το εμπόριο προσφέρει στις γυναίκες υψηλότερη 
πιθανότητα ευρέσεως εργασίας.  
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