Πόζοι Μάγειρες θα Απαζτοληθούν ζηην Ελληνική Οικονομία ηο 2020;
Σν επάγγεικα ησλ καγείξσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, θαζψο ε
πιεηνλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ καγείξσλ απαζρνιείηαη ζε εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θαη
δαραξνπιαζηεία.
Ζ πςειή ηνπξηζηηθή θίλεζε πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα καο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζχγρξνλν
ηξφπν δσήο πνπ αλαγθάδεη ην κέζν Έιιελα λα απνπζηάδεη πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο απφ
ην ζπίηη ηνπ, απμάλνπλ ηελ θίλεζε ζηα εζηηαηφξηα, ηηο ηαβέξλεο θαη ηα ηαρπθαγεία, θαη
δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα εχξεζε εξγαζίαο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
επαγγεικαηίεο.
Έλαο κάγεηξαο απαηηείηαη λα έρεη θαιιηηερληθή θχζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ελφο επηηπρεκέλνπ
επαγγεικαηία ζεθ. Δπηπιένλ, ε δεμηνηερλία ζηα ρέξηα θαη ε ηθαλφηεηα ζην ρεηξηζκφ ησλ
δηαθφξσλ καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη εξγαιείσλ, ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ, ε άξηζηε
γλψζε ησλ πιηθψλ θαη ηεο πνζφηεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ελφο θαγεηνχ,
γιπθνχ ή πνηνχ θαη ε επζπλεηδεζία απνηεινχλ ρξήζηκα εθφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα
ράξαμε κηαο πεηπρεκέλεο θαξηέξαο ζηνλ ηνκέα απηφ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηθαλφηεηεο/ δεμηφηεηεο, ηηο ζπνπδέο πνπ απαηηνχληαη, ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα,
ηνπο ηνκείο απαζρφιεζεο, ηηο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο
θαη ην πεξηβάιινλ, ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ηελ επαγγεικαηηθή
θαηνρχξσζε, δείηε ηνλ παξαθάησ ππεξζχλδεζκν:
«Μαγεηξηθή θαη Εαραξνπιαζηηθή».
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θαηαρσξεκέλεο αγγειίεο αλαδήηεζεο καγείξσλ ζηελ Δπξψπε
(φπσο απνηππψζεθαλ ηελ 1ε Μαξηίνπ ηνπ 2014) αλαδεηθλχνπλ ηελ πξψηε ζέζε ηεο
Γεξκαλίαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ (European Mobility Bulletin) (Γηάγξακκα 1).
ηελ ίδηα κειέηε αλαθέξεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ αγγειηψλ γηα κάγεηξεο ζηελ Διιάδα

(αιιά θαη γηα ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Βνπιγαξία, ε Κξναηία, ε Δζζνλία, ε Ηζιαλδία, ην
Ληρηελζηάηλ, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Μάιηα θαη ε Ρνπκαλία) δελ ήηαλ ζεκαληηθφο ψζηε ε
ρψξα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε κειέηε.
Διάγραμμα 1. Αξηζκφο αγγειηψλ αλαδήηεζεο καγείξσλ ζηελ Δπξψπε (2014)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Γερμανία

Γαλλία

Σουηδία

Τςεχία

Πολωνία

Νορβηγία

Κύπροσ

Πηγή: European Mobiliti Bulletin.

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ππνςήθησλ ζπνπδαζηψλ καγεηξηθήο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο (απφ ην 2007 ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπφκελσλ
έρεη κεησζεί θαηά 50% - Deutsche Welle), νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε καγείξσλ απφ ην
εμσηεξηθφ, πξνκελχνληαο έλα επνίσλν κέιινλ γηα ην επάγγεικα, ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Σν βαζηθφ εξψηεκα φκσο, πνπ αθνξά ζην κέιινλ, είλαη ην πψο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρφιεζε ησλ καγείξσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2020.
Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δίλεη κηα κεζνδνινγία, κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη έλα
λέν κνληέιν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σν κνληέιν απηφ παξέρεη εθηηκήζεηο γηα ηα
βαζηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κέρξη ην 2020, γηα ηξία ζελάξηα: έλα βαζηθφ,
έλα

αηζηφδνμν θαη έλα απαηζηφδνμν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ απηνχ ζε

ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε Πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ
πξφβιεςε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Πξέπεη λα

ζεκεησζεί φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά ζην παξειζφλ αληίζηνηρνπ βάζνπο
αλάιπζε γηα ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα Γηαγξάκκαηα 2 θαη 3.
Διάγραμμα 2. Αξηζκφο καγείξσλ πνπ αλακέλεηαη λα απαζρνινχληαη 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 πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Διάγραμμα 3. Μεηαβνιή ζηελ απαζρφιεζε καγείξσλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012
45%

40,5%

35%
25%
15%

11,0%

5%
-5%
-8,7%
-15%
Αιςιόδοξο ςενάριο

Βαςικό ςενάριο

Απαιςιόδοξο ςενάριο

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 πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Ο αξηζκφο ησλ καγείξσλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην βαζηθφ ζελάξην, αλακέλεηαη λα
απμεζεί 45.602 ζε 50.626 άηνκα. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ην αηζηφδνμν ζελάξην, ν
αξηζκφο ηνπο αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 40,5% απφ ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα
64.051 άηνκα. Σέινο, ζχκθσλα κε ην απαηζηφδνμν ζελάξην, αλακέλεηαη λα κεησζεί κφιηο
θαηά 8,7% απφ ην 2012 έσο ην 2020.
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