Πόζοι Σερβιηόροι θα Απαζχοληθούν ζηην Δλληνική Οικονομία μέχρι ηο 2020;

Όπσο ην επάγγεικα ησλ καγείξσλ έηζη θαη ην επάγγεικα ησλ ζεξβηηόξσλ είλαη
άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν. Η αύμεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ
έρεη άκεζε θαη έκκεζε επίπησζε ζηελ απαζρόιεζε δεκηνπξγώληαο λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.
Η εμέιημε ηεο απαζρόιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ηα ηειεπηαία ρξόληα
ζπλδέεηαη επίζεο θαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Αξθεηνί είλαη νη λένη όπνπ ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ εξγαζία αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνύλ ζε επαγγέικαηα ηα
νπνία απαηηνύλ ρακεινύ επηπέδνπ δεμηόηεηεο όπσο είλαη απηό ησλ ζεξβηηόξσλ.
Ο ζεξβηηόξνο αζρνιείηαη κε ην ζεξβίξηζκα θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ πειαηώλ ζε
εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία ή άιια θαηαζηήκαηα δηαζθέδαζεο. Βνεζά ηνλ
πειάηε ζηελ επηινγή ησλ θαγεηώλ θαη ησλ πνηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
ηηκνθαηάινγν ηνπ θαηαζηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα, παίξλεη ηελ παξαγγειία θαη ηε
κεηαθέξεη ζην κάγεηξα ή ζην πξνζσπηθό πνπ εηνηκάδεη ηα νξεθηηθά, ηηο ζαιάηεο, ην
θύξην θαγεηό ή ηα πνηά. Καηόπηλ ηα ζεξβίξεη, ειέγρεη κήπσο ππάξρνπλ ειιείςεηο ζην
ηξαπέδη, παξαθνινπζεί ζπλέρεηα ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν πειάηεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ
είζπξαμε ηνπ ινγαξηαζκνύ.
Ο ζεξβηηόξνο πνπ έρεη θαζήθνληα βνεζνύ ζηξώλεη θαη εηνηκάδεη ην ηξαπέδη, θέξλεη
ηα ζεξβίηζηα (πνηήξηα, πηξνύληα, καραίξηα), ζεξβίξεη ην ςσκί θαη ηα πνηά. Όηαλ
εξγάδεηαη σο αξρηζεξβηηόξνο, ππνδέρεηαη κε επγέλεηα ηνλ πειάηε ζηελ αίζνπζα ηνπ
εζηηαηνξίνπ, ηνλ βνεζάεη λα βξεη δηαζέζηκν ηξαπέδη ή ηνλ νδεγεί ζην ηξαπέδη πνπ
έρεη θξαηεζεί. Δπίζεο, θξνληίδεη λα εμππεξεηεζεί γξήγνξα ν πειάηεο θαη, γεληθά,
ειέγρεη θαη ζπληνλίδεη ην όιν ζεξβίξηζκα, ώζηε ν πειάηεο λα κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο.
Σην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ζεξβηηόξσλ αλά
πεξηθέξεηα. Παξαηεξνύκε όηη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο απαζρνιείηαη ην 29,7%
ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεξβηηόξσλ ελώ ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο, όπνπ είλαη ην
επίθεληξν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ην 25,7%.
Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζεξβηηόξσλ αλά πεξηθέξεηα (2011)
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Πηγή: Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011.

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ζην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ ζεξβηηόξσλ 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 Δηζξνώλ-Δθξνώλ 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. Δλδεηθηηθά είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 2 θαη 3.
Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο ζεξβηηόξσλ 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: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Γιάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε ζεξβηηόξσλ 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.
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Οη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο γηα ηνπο ζεξβηηόξνπο αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθέο ηόζν
γηα ην βαζηθό όζν θαη γηα ην αηζηόδνμν ζελάξην. Σπγθεθξηκέλα ζύκθσλα κε ην
βαζηθό ζελάξην ην νπνίν έρεη θαη ηηο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο πινπνίεζεο νη
απαζρνινύκελνη ζεξβηηόξνη ζα απμεζνύλ θαηά 10,67% κέρξη ην 2020 θηάλνληαο
ηνπο 135.809. Τν αηζηόδνμν ζελάξην πξνβιέπεη αύμεζε 39,74% ήηνη από 122.715 ην
2012 ζηνπο 171.483 ην 2020. Τέινο, ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην νη
ζεξβηηόξνη από 122.715 ην 2012 ζα κεησζνύλ ζηνπο 106.347 ην 2020 ζεκεηώλνληαο
κείσζε 13,34%.

Βαλζαμής Γιονύζης
Οηθνλνκνιόγνο
Υπ. Γηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
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