
1 
 

Πόζοι Πωληηές ζε Καηαζηήμαηα θα Απαζχοληθούν ζηην Δλληνική Οικονομία 

μέχρι ηο 2020; 

 

Τν επάγγεικα ηνπ πσιεηή ζε θαηαζηήκαηα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά θαζεθόλησλ πνπ 

ζηόρν έρνπλ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Σπγθεθξηκέλα ν πσιεηήο είλαη εθείλνο 

πνπ ππνδέρεηαη ηνπο πειάηεο, αθνύεη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ζπδεηά γηα ηα δηάθνξα 

πξντόληα κε ζθνπό λα ηνπο πείζεη λα ηα αγνξάζνπλ. Παξάιιεια, κπνξεί λα είλαη 

ρεηξηζηήο ηακεηαθήο κεραλήο, ελώ αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ειιείςεσλ 

θαη ηελ πξνκήζεηα λέσλ πξντόλησλ κέζσ παξαγγειηώλ. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ν 

πσιεηήο έρεη ρξέε γεληθνύ επηβιέπνληα ζην θαηάζηεκα κε απνηέιεζκα ν ξόινο ηνπ 

λα γίλεηαη ελ ηέιεη πνιπδηάζηαηνο. 

Σην Δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πσιεηώλ ζε 

θαηαζηήκαηα αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. Τν 40,7% ησλ πσιεηώλ απαζρνινύληαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, ελώ ε Κεληξηθή Μαθεδνλία (18,3%) έξρεηαη δεύηεξε 

ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε.  

Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πσιεηώλ ζε θαηαζηήκαηα αλά πεξηθέξεηα 

(2011) 

 

Πηγή: Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011. 
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Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα 

κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζηνπο πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

κέρξη ην 2020. 

Απάληεζε ζην εξώηεκα απηό δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηύζζεηαη 

έλα λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Τν κνληέιν απηό παξέρεη εθηηκήζεηο γηα 

ηα βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα 

βαζηθό, έλα  αηζηόδνμν θαη έλα απαηζηόδνμν. Τα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνύ 

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Εηζξνώλ-Εθξνώλ απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ 

πξόβιεςε ηεο απαζρόιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζόλ αληίζηνηρνπ βάζνπο 

αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Ελδεηθηηθά είλαη ηα Δηαγξάκκαηα 2 θαη 3. 

 

Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο πσιεηώλ ζε θαηαζηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 
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Γιάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηνπο πσιεηέο ζε θαηαζηήκαηα ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 

2012 

 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. 

After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan. 

Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. 

 

Η εμέιημε ηεο απαζρόιεζεο ησλ πσιεηώλ (Δηάγξακκα 2) αλακέλνπκε λα 

παξνπζηάζεη ηδηαίηεξε κείσζε θαη ζηα ηξία ζελάξηα ηνπ κνληέινπ (βαζηθό, αηζηόδνμν 

θαη απαηζηόδνμν). Σπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην, ην νπνίν 

ζπγθεληξώλεη θαη ηηο κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο, αλακέλνπκε 

κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζηνπο πσιεηέο θαηά 17,09% έσο ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 

2012. Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην αλακέλνπκε λα κεησζνύλ νη 

πσιεηέο θαηά 10,9%, ελώ δξακαηηθή εκθαλίδεηαη ε πηώζε κε βάζε ην απαηζηόδνμν 

ζελάξην. 

Η θαηαθόξπθε πηώζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο από ηελ εκθάληζε ηεο θξίζεο 

ζπλέβαιε ζηε κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Με ηηο 

επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο δύζθνια ε απαζρόιεζε ζηνπο πσιεηέο ζα επαλέιζεη ζηα πξν 

ηνπ 2012 επίπεδα.       
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