Πόζοι Ταμίες και Υπάλληλοι Έκδοζης Διζιηηρίων θα Απαζχοληθούν ζηην
Δλληνική Οικονομία μέχρι ηο 2020;
Καζεκεξηλά γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγώλ καο ν ηακίαο είλαη απηόο πνπ ζα
ζπεύζεη λα καο εμππεξεηήζεη είηε ζε κηα δεκόζηα ππεξεζία είηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα.
Αλάινγε είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ππαιιήινπ έθδνζεο εηζηηήξησλ ν νπνίνο εθηειεί
ρξέε ηακία γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ.
Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ ηακία είλαη ε είζπξαμε θαη ε πιεξσκή ρξεκάησλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ηακίαο εηζπξάηηεη ρξήκαηα ζύκθσλα κε ηηκνιόγηα, εληνιέο,
γξακκάηηα εηζπξάμεσλ (παξαζηαηηθά ηνπ ηακείνπ) ή πιεξώλεη ζύκθσλα κε
εληάικαηα πιεξσκήο, απνδείμεηο θ.ιπ. Αλάινγα κε ην θνξέα, όπνπ απαζρνιείηαη έρεη
θαη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο.
Η επρέξεηα ζηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ, ε ππεπζπλόηεηα, ε ηηκηόηεηα, ε
επγέλεηα θαη ε ζπλέπεηα ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. Η ζέζε ηνπ είλαη εκπηζηεπηηθή θαη νθείιεη λα είλαη
ηαθηηθόο, πξνζεθηηθόο θαη ιεπηνιόγνο.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ ν ηακίαο θαη ν ππάιιεινο έθδνζεο εηζηηεξίσλ
δελ απαηηνύληαη ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο ή λα είλαη απόθνηηνο αλώηαηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο. Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη
ηακεηαθή κεραλή θαη λα έρεη επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο.
Σην Δηάγξακκα 1 απνηππώλεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ απαζρνινύκελσλ σο
ηακίεο θαη ππάιιεινη έθδνζεο εηζηηεξίσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα. Η πιεηνςεθία
(43,1%) απαζρνιείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ελώ αθνινπζνύλ ε Κεληξηθή
Μαθεδνλία (15,8%) θαη ε Κξήηε (6,1%).
Γιάγραμμα 1. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή απαζρνινύκελσλ σο ηακίεο θαη ππάιιεινη
έθδνζεο εηζηηεξίσλ αλά πεξηθέξεηα (2011)
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Πηγή: Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ θαη Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο-Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011.

Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ζην επάγγεικα ηνπ ηακία θαη ησλ ππαιιήισλ έθδνζεο
εηζηηεξίσλ 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 3 θαη 4.
Γιάγραμμα 2. Αξηζκόο απαζρνινύκελσλ σο ηακίεο θαη ππάιιεινη έθδνζεο
εηζηηεξίσλ 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 ζην επάγγεικα ηνπ ηακία θαη ησλ
ππαιιήισλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ 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: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.
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Οη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δε θαίλεηαη λα είλαη
ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθέο θαζώο θαη ζηα ηξία ζελάξηα παξαηεξνύκε αηζζεηή κείσζε
ηεο απαζρόιεζεο (Δηάγξακκα 2 θαη 3).
Σύκθσλα κε ην βαζηθό ζελάξην αλακέλεηαη κείσζε ηεο απαζρόιεζε ζην επάγγεικα
ηνπ ηακία θαη ηνπ ππαιιήινπ έθδνζεο εηζηηεξίσλ θαηά 9,58%. Σπγθεθξηκέλα από
19.233 πνπ ήηαλ νη απαζρνινύκελνη ην 2012 ζα κεησζνύλ ζηνπο 17.390 ην 2020.
Αλαθνξηθά κε ην αηζηόδνμν ζελάξην ε απαζρόιεζε αλακέλεηαη λα δηακνξθσζεί
ζηνπο 17.814 ην 2020. Τέινο, ζύκθσλα κε ην απαηζηόδνμν ζελάξην αλακέλνπκε
κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,67% έσο ην 2020 (17.180 απαζρνινύκελνη ην 2020).
Η κείσζε ηεο απαζρόιεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δελ είλαη αλεμάξηεηε από
ηε ζπλερή πηώζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ωζηόζν,
έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε κειινληηθή απαζρόιεζε είλαη ε
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ. Μέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ
θαηαζηεκάησλ (e-shops) δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ νη
νπνίεο δελ απαηηνύλ ηελ ύπαξμε θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλαιιαγώλ.

Βαλζαμής Γιονύζης
Οηθνλνκνιόγνο
Υπ. Δηδάθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ
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