Πόζοι Μαθημαηικοί, Αναλογιζηές και Σηαηιζηικοί θα Απαζχοληθούν ζηην
Ελληνική Οικονομία ηο 2020;

Οη καζεκαηηθνί, νη αλαινγηζηέο θαη νη ζηαηηζηηθνί απνηεινύλ έλα αξθεηά
εμεηδηθεπκέλν επάγγεικα ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί πεξηζζόηεξν σο
ζεσξεηηθό παξά πξαθηηθό, κε απνηέιεζκα ε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο λα
είλαη ιηγόηεξν ζηελή ζε ζρέζε κε άιια επαγγέικαηα. Τν γεγνλόο όηη ην 2012
απαζρνινύληαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 4.946 άηνκα είλαη ελδεηθηηθό ηνπ
ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ.
Τν επάγγεικα ησλ καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ κπνξεί λα αζθεζεί
κόλν από άηνκα ηα νπνία θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή
Πνιπηερλείνπ θαη ηζόηηκσλ ζρνιώλ ζην ζρεηηθό αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, από
ην ζύλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην επάγγεικα απηό πεξίπνπ ην 74,2% είλαη
πηπρηνύρνη Παλεπηζηεκίνπ/Πνιπηερλείνπ θαη ηζόηηκσλ ζρνιώλ, ην 20,8% είλαη
θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ θαη ην 5% είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ
δηπιώκαηνο (ζηνηρεία απνγξαθήο πιεζπζκνύ 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Ο Μαζεκαηηθόο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα καζεκαηηθώλ ζεσξεκάησλ θαη ηελ
εθαξκνγή καζεκαηηθώλ ηερληθώλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη
ζηελ ηερλνινγία. Εηδηθόηεξα, εξεπλά ηηο έλλνηεο ησλ αξηζκώλ θαη ησλ γεσκεηξηθώλ
ζρεκάησλ, ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη δηαηππώλεη ινγηθνύο ζπκπεξαζκαηηθνύο
ζπιινγηζκνύο, κειεηάεη θαη ειέγρεη ππνζέζεηο θαη ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο,
πξαγκαηνπνηεί ππνινγηζκνύο θαη εθαξκόδεη κεζόδνπο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο,
θαηεπζύλεη ή επηβιέπεη ηε ρξήζε ππνινγηζηηθώλ ζπζθεπώλ, εθαξκόδεη καζεκαηηθέο
ηδέεο θαη ηερληθέο γηα λα επηιύζεη πξαθηηθά πξνβιήκαηα. Επίζεο, ζπγθεληξώλεη θαη
επεμεξγάδεηαη ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη αζρνιείηαη κε ηε κειέηε θαη
πξνεηνηκαζία δηαιέμεσλ θαη καζεκάησλ.
Ο Αλαινγηζηήο είλαη ν ππάιιεινο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο
νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζηελ πνιηηεία ζε ζρέζε θαη κε ηηο
δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο. Φξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά, ζηαηηζηηθή θαη
νηθνλνκηθή ζεσξία γηα λα κειεηήζεη αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, ηδηαίηεξα απηά

πνπ αθνξνύλ αζθάιεηεο θαη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Παίξλεη απνθάζεηο
ζρεηηθέο κε ηελ ηηκνιόγεζε αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, θαηαξηίδεη αζθαιηζηηθά,
ρξεκαηνδνηηθά ή ζπληαμηνδνηηθά ζρέδηα θαη πξνηείλεη επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο.
Είλαη ζε ζέζε λα θάλεη πξνβιέςεηο γηα ην ύςνο ησλ δεκηώλ ή θεξδώλ γηα κηα
επηρείξεζε θαη γεληθόηεξα λα εθηηκά ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο.
Τέινο, ν Σηαηηζηηθνιόγνο αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία, ηε κειέηε θαη ηελ εμέηαζε
γξαθεκάησλ θαη πηλάθσλ κε αξηζκνύο, δξαζηεξηόηεηεο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ε
ζηαηηζηηθή, όπσο θαη κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζηε
ζπλέρεηα επεμεξγάδεηαη. Πξέπεη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα γηα λα παίξλεη απνθάζεηο
κε βάζε ηεθκεξησκέλεο αλαιύζεηο θαη επεμεξγαζίεο ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ, πνπ
πξνέθπςαλ κεηά από έξεπλεο κε εξσηεκαηνιόγηα, ζπλεληεύμεηο ή ζπγθέληξσζε
πιηθνύ από δηάθνξεο πεγέο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη ηηο ηθαλόηεηεο/δεμηόηεηεο, ηηο ζπνπδέο πνπ απαηηνύληαη, ηα επαγγεικαηηθά
δηθαηώκαηα, ηνπο ηνκείο απαζρόιεζεο, ηηο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλ
εμνπιηζκό θαη κέζα πνπ απαηηνύληαη, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ην πεξηβάιινλ, ηηο
πξνϋπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο, θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε, γηα ηηο
ηξεηο εμεηδηθεύζεηο ηνπ επαγγέικαηνο δείηε ηνπο παξαθάησ ππεξζπλδέζκνπο:
Μαζεκαηηθνί
Αλαινγηζηέο
Σηαηηζηηθνί.
Τν βαζηθό εξώηεκα όκσο, πνπ αθνξά ην κέιινλ, είλαη ην πώο αλακέλεηαη λα
κεηαβιεζεί ε απαζρόιεζε ησλ καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ 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 1 θαη 2.
Διάγραμμα 1. Αξηζκόο καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ 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
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Σημείωζη: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παηήζηε εδώ.

Διάγραμμα 2. Μεηαβνιή ζηελ απαζρόιεζε καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη
ζηαηηζηηθώλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2012
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Ο αξηζκόο ησλ καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηελ Ειιάδα, ζύκθσλα
κε ην βαζηθό ζελάξην, αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 12,1% από ην 2012 έσο ην 2020,
δειαδή από 4.946 ζε 5.542 άηνκα. Αληίζηνηρα, κε βάζε ην αηζηόδνμν ζελάξην, ν
αξηζκόο ηνπο πξόθεηηαη λα απμεζεί θαηά 31,9% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο
ηα 6.525 άηνκα. Τέινο, ην απαηζηόδνμν ζελάξην πξνβιέπεη όηη ζα απμεζεί κόιηο θαηά
1,4% από ην 2012 έσο ην 2020, θηάλνληαο ηα 5.016 άηνκα. Επίζεο, ζύκθσλα κε ην
ζελάξην απηό θαη ζε αληίζεζε κε ην βαζηθό θαη ην αηζηόδνμν ζελάξην, πξνβιέπεηαη
κείσζε ησλ καζεκαηηθώλ, αλαινγηζηώλ θαη ζηαηηζηηθώλ κέρξη θαη ην 2014, δειαδή
4.682 άηνκα, ελώ έθηνηε πξνβιέπεηαη κηα αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο κε ηε κεηαβνιή
από ην 2014 έσο ην 2020 λα είλαη 7,1%.
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