Πόζοι Μηχανικοί θα Απαζχοληθούν ζηην Δλληνική Οικονομία μέχρι ηο 2020;
Τν επάγγεικα ηνπ κεραληθνύ πξνζθέξεη έλα κεγάιν εύξνο δπλαηνηήησλ
επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ωζηόζν, ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία πνιιέο από ηηο εηδηθόηεηεο ησλ κεραληθώλ έρνπλ επεξεαζηεί από ηελ
θξίζε.
Σύκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ISCO-08 ηνπ Δηεζλνύο Γξαθείνπ Εξγαζίαο
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ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιόγνη
κεραληθνί, νη κεραληθνί ηνπ πεξηβάιινληνο, νη κεραληθνί παξαγσγήο, νη
κεηαιινπξγνί θαη νη αζθνύληεο ζπλαθή επαγγέικαηα, ελώ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη
νη ειεθηξνιόγνη κεραληθνί.
Ο πνιηηηθόο κεραληθόο ζρεδηάδεη, κειεηά θαη επηβιέπεη ηελ θαηαζθεπή ησλ ηερληθώλ
έξγσλ, δειαδή θηηξίσλ, δξόκσλ, γεθπξώλ, ιηκαληώλ, αεξνδξνκίσλ. Ο ρεκηθόο
κεραληθόο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό, ηε ιεηηνπξγία, ηελ παξαθνινύζεζε ρεκηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ πξντόλησλ ζε βηνκεραληθή βάζε.
Ο κεραλνιόγνο κεραληθόο πξαγκαηνπνηεί ηε κειέηε, ειέγρεη θαη επηβιέπεη ηελ
εγθαηάζηαζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ζε θηίξηα,
νηθνδνκέο ή βηνκεραλίεο. Ο κεραληθόο πεξηβάιινληνο αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε
θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο. Ο κεραληθόο
παξαγσγήο αζρνιείηαη κε ην ζρεδηαζκό ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη κε
ηε
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ηεο
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ζύγρξνλσλ

ηερλνινγηθώλ

θαη
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ζπζηεκάησλ. Όηαλ απαζρνιείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, κειεηά ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίδεη κία επηρείξεζε θαη πξνηείλεη κέηξα γηα ηελ αύμεζε ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηεο. Επίζεο, έρεη ηελ
επζύλε γηα ην ζπληνληζκό ησλ εξγαζηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κειεηώλ θαη
εηζεγήζεώλ ηνπ.
Από ην ζύλνιν ησλ κεραληθώλ ζρεδόλ νη κηζνί (49,2%) απαζρνινύληαη ζηελ
πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, ελώ αθνινπζνύλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Θεζζαιίαο κε 16% θαη 5,5%, αληίζηνηρα (Δηάγξακκα 1). Η κεγάιε
αληζνθαηαλνκή ησλ κεραληθώλ ζηα ζηελά γεσγξαθηθά όξηα ηεο Αηηηθήο είλαη
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ελδεηθηηθό ηνπ ζπγθεληξσηηθνύ παξαγσγηθνύ πξνηύπνπ πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία.
Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή κεραληθώλ αλά πεξηθέξεηα (2011)
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Πηγή: Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011.

Καζώο ε πιεηνςεθία ησλ κεραληθώλ απαζρνιείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπώλ, ε
ζπξξίθλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο
απαζρόιεζεο ζηνπο κεραληθνύο.
Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ κεραληθώλ 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.
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Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο κεραληθώλ πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινύληαη ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία κέρξη ην 2020
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Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global
Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωζη: Πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιόγνη κεραληθνί, νη
κεηαιιεηνιόγνη, νη κεραληθνί ηνπ πεξηβάιινληνο, νη κεραληθνί παξαγσγήο, νη κεηαιινπξγνί θαη νη αζθνύληεο
ζπλαθή επαγγέικαηα. Σηνλ αξηζκό ησλ κεραληθώλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ειεθηξνιόγνη κεραληθνί. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Γιάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε κεραληθώλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012
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Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014) The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global
Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωζη: Πεξηιακβάλνληαη νη πνιηηηθνί κεραληθνί, νη ρεκηθνί κεραληθνί, νη κεραλνιόγνη κεραληθνί, νη
κεηαιιεηνιόγνη, νη κεραληθνί ηνπ πεξηβάιινληνο, νη κεραληθνί παξαγσγήο, νη κεηαιινπξγνί θαη νη αζθνύληεο
ζπλαθή επαγγέικαηα. Σηελ κεηαβνιή ηεο απαζρόιεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ειεθηξνιόγνη κεραληθνί. Γηα
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ. Σηε κεηαβνιή

Ο αξηζκόο ησλ κεραληθώλ ζηελ Ειιάδα, ζύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη
λα απμεζεί θαηά 10,18% έσο ην 2020, δειαδή από 39.876 ην 2012 ζε 47.228 ην 2020.
Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ην ζελάξην απηό, ην νπνίν έρεη ηηο κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα
ζπκβεί, ηελ ηξηεηία 2012-2014 παξαηεξείηαη κηα κείσζε ζηνλ αξηζκό ησλ κεραληθώλ,
θαηάζηαζε ε νπνία ζα αλαζηξαθεί κεηά ην 2014.
Αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν αξηζκόο ησλ κεραληθώλ αλακέλεηαη
λα απμεζεί θαηά 23,75% από ην 2012 έσο ην 2020, δειαδή λα θηάζεη ζηνπο 53.044.
Τέινο, ζύκθσλα θαη κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην αλακέλεηαη κείσζε ησλ κεραληθώλ
θαηά 2,09% από ην 2012 έσο ην 2020, νπόηε ζα έρνπκε 41.968 απαζρνινύκελνπο.
Οη κειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ κεραληθώλ ζα ζηεξηρζνύλ ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο:
(α) ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη (β) από πιεπξάο
πξνζθνξάο ηελ εηζξνή λέσλ κεραληθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
Ωζηόζν, νη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ησλ κεραληθώλ δελ αλακέλνπκε λα είλαη
ηζνβαξείο γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο. Επλντθέο θξίλνληαη νη πξννπηηθέο γηα ηνπο
κεραληθνύο πεξηβάιινληνο θαη ησλ ρεκηθώλ κεραληθώλ θαζώο ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
νξπθηνύ πινύηνπ, ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο αιιά θαη ε επαηζζεηνπνίεζε
ηεο θνηλσλίαο γηα κηα αεηθόξα αλάπηπμε είλαη ζπλζήθεο πνπ ζα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζε
κηα ηέηνηα εμέιημε. Αληίζεηα, αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ πνιηηηθώλ κεραληθώλ
απηέο ζα εμαξηεζνύλ ελ πνιινίο από ηελ αλάθακςε ησλ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπώλ.

Βαλζαμής Γιονύζης
Οηθνλνκνιόγνο
Υπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
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