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Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της τριμηνιαίας εξέλιξης της απασχόλησης στον Τουρισμό και στους Λοιπούς
κλάδους της οικονομίας, ανά τύπο απασχόλησης (πλήρης –μερική), ηλικία και φύλο. Η μελέτη βασίζεται στα στοιχεία της Έρευνας
Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) της ΕΛΣΤΑΤ και η περίοδος αναφοράς είναι από το 2008 (έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα) έως το 20171.

Αναφορικά με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, σημειώνουμε τα εξής:
•

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού είναι δειγματοληπτική και διεξάγεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

•

Ως απασχολούμενοι ορίζονται τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, τα οποία την εβδομάδα αναφοράς είτε εργάστηκαν έστω και μια
ώρα με σκοπό την αμοιβή ή το κέρδος, είτε εργάστηκαν στην οικογενειακή επιχείρηση, είτε δεν εργάστηκαν αλλά είχαν μια εργασία ή
επιχείρηση από την οποία απουσίαζαν προσωρινά.

•

Ως απασχολούμενοι στον τουρισμό νοούνται οι εργαζόμενοι στην κατηγορία «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και
εστίασης». Αν και μέρος της δραστηριότητας της εστίασης δεν αφορά στον τουρισμό, η εποχικότητα που παρουσιάζουν τα στοιχεία
απασχόλησης σε αυτήν ταυτίζεται με την εποχικότητα του Ελληνικού τουρισμού. Ως εκ τούτου θεωρούμε τη δραστηριότητα της
εστίασης ως κλάδο του τουρισμού. Επίσης, σημειώνουμε ότι υπάρχουν άλλες τουριστικές δραστηριότητες (πχ μεταφορές,
ταξιδιωτικά γραφεία) που περιλαμβάνονται σε άλλες κατηγορίες και δεν καταγράφονται στα στοιχεία της παρούσας έρευνας.
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Ο αναγνώστης που ενδιάφέρεται για προηγούμενα χρόνια, μπορεί να ανατρέξει στην μέλέτη «Μακροχρόνιες τάσεις (1983 – 2016)
απασχόλησης στον Τουρισμό και στους Λοιπούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» που αναλύει τα στοιχεία της ΕΕΔ για τον Τουρισμό
και τους Λοιπούς κλάδους από το 1983 έως το 2016.

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

398,7 χιλ. οι
απασχολούμενοι στον
Τουρισμό στο Q3 του
2017
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Η απασχόληση στον τουρισμό μεταξύ 2008

2014, με εξαίρεση οριακές αυξήσεις στο Q3,

έως 2017 αυξήθηκε, σε αντίθεση με τους

Q4 του 2014) και ήταν πολύ ηπιότερη (Q3:

λοιπούς κλάδους όπου η απασχόληση την ίδια

2015/2014 +1,7%, 2016/2015 +1,5%, 2017/2016

περίοδο καταγράφει μείωση.

+2,1%) και το Q3 του 2017 ο συνολικός

Η αύξηση στον τουρισμό παρατηρείται από το

αριθμός των απασχολούμενων στους λοιπούς

2014 και μετά, αφού την περίοδο 2008 - 2013

κλάδους (3,4 εκ.) ευρίσκεται στο υψηλότερο

παρατηρείται γενικευμένη πτώση της

σημείο από το Q2 του 2012 αλλά παραμένει

απασχόλησης, περιλαμβανομένων και των

σημαντικά χαμηλότερος από το αντίστοιχο

απασχολούμενων στον τουρισμό (με εξαίρεση

τρίμηνο του 2008 (-20,2%).

το Q3 και Q4 του 2009 και το Q3 του 2010).

Συνολικά για την περίοδο 2008-2017 ο

Από το Q1του 2014 όμως, ο τουρισμός – σε

Σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής

αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους– έχει

(Compounded Annual Growth Rate - CAGR) της

ταχεία ανάκαμψη (Q3: 2014/2013 +17,9%,

απασχόλησης μεταξύ 2008 και 2017 στον

2015/2014 +8,4%, 2016/2015 +4,4%, 2017/2016

τουρισμό έχει αύξηση +0,9% ενώ, αντίθετα,

+4,6%) και το Q3 του 2017 ο συνολικός

στους λοιπούς κλάδους μείωση -2,5%.

αριθμός των απασχολούμενων στον τουρισμό

Επιμέρους, την περίοδο 2008 - 2012 και στις

(398,7 χιλ.) ευρίσκεται στο υψηλότερο σημείο

δύο κατηγορίες καταγράφεται μείωση

από το 2008.

(τουρισμός -4,1% και λοιποί κλάδοι -5,5%), ενώ

Αντίθετα στους λοιπούς κλάδους, η ανάκαμψη

την περίοδο 2013 - 2017 αύξηση (τουρισμός

ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα (2015 έναντι

+7,8%, λοιποί κλάδοι +1,1%).

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Η απασχόληση στον
τουρισμό στο Q3 του
2017 αγγίζει το 10,4%
της συνολικής
απασχόλησης

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Το ποσοστό της απασχόλησης στον

αφετέρου στην ήπια αύξηση της

τουρισμό επί του συνόλου της

απασχόλησης στους λοιπούς κλάδους.

απασχόλησης από το 2008 έως το 2017

Το Q3 του 2017 η απασχόληση στον

αυξάνεται. Συγκεκριμένα, από το Q1 του

τουρισμό ανήλθε στο 10,4% της συνολικής

2008 έως το Q4 του 2013 η απασχόληση

απασχόλησης έναντι 8,1% το 2013 και 7,5%

στον τουρισμό παρόλο που καταγράφει

το 2008.

πτώση, το ποσοστό της επί του συνόλου

Επίσης, όπως φαίνεται και από το

αυξάνεται (οριακά) -πράγμα που οφείλεται

γράφημα, η απασχόληση στον τουρισμό

στην κατακόρυφη πτώση που

χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα

παρατηρείται στην απασχόληση στους

(81,0% των αφίξεων και 86,0% των

λοιπούς κλάδους. Από το Q1 του 2014, το

εσόδων για το 2017 καταγράφεται στο Q2

ποσοστό της απασχόλησης στον τουρισμό

και Q3, βλ. μελέτη «Η συμβολή του

επί του συνόλου καταγράφει αύξηση, που

τουρισμού στην Ελληνική Οικονομία το

οφείλεται αφενός στην έντονη αύξηση

2017»).

της απασχόλησης στον τουρισμό και
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Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

335,8 χιλ.
απασχολούμενοι στον
τουρισμό με πλήρη
απασχόληση στο Q3
του 2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
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Αναφορικά με τους απασχολούμενους

για την περίοδο αναφοράς φθάνοντας τους

πλήρους απασχόλησης, παρατηρούμε ότι

335,8 χιλ. απασχολούμενους έναντι 329,5 χιλ.

υπάρχει μια γενικευμένη πτώση της

απασχολούμενοι το αντίστοιχο τρίμηνο του

απασχόλησης, από το 2008 έως το Q4 του

2009 (που ήταν η 2η υψηλότερη τιμή).

2013 για τον τουρισμό (από 326,7 χιλ. στο Q3

Αντίθετα, στους λοιπούς κλάδους, οι

του 2008 σε 251,8 χιλ. Q3 του 2013, -22,9%)

απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση δεν

ενώ για τους λοιπούς κλάδους η πτώση

έχουν ανακάμψει ακόμη στα προ κρίσης

συνεχίστηκε μέχρι το Q1 του 2015 φθάνοντας

επίπεδα, Q3: από 4.057,0 χιλ. το 2008 σε

στο κατώτατο σημείο (από 4.029,0 χιλ. το Q1

3.126,8 χιλ. το 2017.

του 2008 σε 2.926,2 χιλ. το Q1 του 2015,

Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός μεταβολής

-27,4%). Έκτοτε, η αύξηση της απασχόλησης

(CAGR) της πλήρους απασχόλησης μεταξύ

στον τουρισμό είναι έντονη (Q3: από 291,2 χιλ.

2008 - 2017 στον τουρισμό είναι πτωτικός

το 2014 σε 335,8 χιλ. το 2017, +15,3%) ενώ

-0,5% (πιο ήπια) όπως και στους λοιπούς

αντίθετα η απασχόληση στους λοιπούς

κλάδους -2,9% (πιο έντονη). Επιμέρους, την

κλάδους είναι πιο ήπια (Q3: από 3.028,2 χιλ.

περίοδο 2008 - 2012 και στις δύο κατηγορίες

το 2015 σε 3.126,8 χιλ. το 2017, +5,8%).

καταγράφεται πτώση (τουρισμός -5,3% και

Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι το Q3 του

λοιποί κλάδοι -6,0%) ενώ την περίοδο 2013 -

2017 οι απασχολούμενοι με πλήρη

2017 αύξηση (τουρισμός +6,3%, λοιποί κλάδοι

απασχόληση στον τουρισμό σημείωσαν ρεκόρ

+0,9%).

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

62,9 χιλ.
απασχολούμενοι στον
τουρισμό με μερική
απασχόληση στο Q3
του 2017

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Στους απασχολούμενους μερικής

Επιμέρους, αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη

απασχόλησης παρατηρούμε ότι υπάρχει

αύξηση των απασχολούμενων μερικής

μια διαχρονική τάση αύξησης, που είναι

απασχόλησης στον τουρισμό μετά τον

πιο έντονη στον τουρισμό. Συγκεκριμένα,

2014 σε αντίθεση με τους λοιπούς

μεταξύ Q3 2008 και Q3 2017, οι

κλάδους όπου η αύξηση είναι πιο ήπια και

εργαζόμενοι στον τουρισμό με μερική

με λιγότερες εξάρσεις.

απασχόληση αυξάνονται από 20,9 χιλ. σε

Ο σύνθετος ετήσιος ρυθμός μεταβολής

62,9 χιλ. (+201,3%) ενώ στους λοιπούς

(CAGR) της μερικής απασχόλησης μεταξύ

κλάδους από 235,1 χιλ. σε 298,2 χιλ.

2008 - 2017 και στις δύο κατηγορίες είναι

(+26,9%).

αυξητικός (τουρισμός +12,2%, λοιποί

Σε αντίθεση με τους πλήρους

κλάδοι +2,8%). Επιμέρους, την περίοδο

απασχόλησης, οι απασχολούμενοι μερικής

2008 - 2012 και στις δύο κατηγορίες

απασχόλησης καταγράφουν αυξητική

καταγράφεται αύξηση (τουρισμός +8,9%

πορεία ακόμα και κατά την περίοδο 2008 -

και λοιποί κλάδοι +2,0%) ενώ ίδια εικόνα

2013 (αν και με διακυμάνσεις ανά τρίμηνο)

παρατηρούμε και την περίοδο 2013 - 2017

όπου η απασχόληση στο σύνολο της

(τουρισμός +16,8%, λοιποί κλάδοι +3,6%).

οικονομίας είχε υποστεί σημαντικό
πλήγμα.
7

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Η μερική απασχόληση
στον τουρισμό
αντιστοιχεί στο 17,9%
της συνολικής
απασχόλησης, όταν
στην ΕΕ-28 είναι
33,0%

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η αύξηση της
μερικής απασχόλησης στον τουρισμό μετά την ανάκαμψή της το 2013,
δεν είναι εις βάρος της πλήρους απασχόλησης αλλά προστίθεται στην
αύξηση αυτή, δίνοντας μια διέξοδο μερικής -έστω- απασχόλησης σε
δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις
ακολουθούν μια συντηρητική πολιτική εν μέσω κρίσης.
Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ και των

αντίστοιχων της Eurostat2 η μερική απασχόληση στον τουρισμό για το
2017 στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης
στον κλάδο, έναντι 33,0% στην ΕΕ-28 (έναντι 17,9% και 32,9%
αντίστοιχα για το 2016, βλ. Μελέτη «Μακροχρόνιες τάσεις (1983 –
2016) απασχόλησης στον Τουρισμό και τους Λοιπούς κλάδους της
Ελληνικής Οικονομίας»). Ακόμα οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης
στον τουρισμό, στην Ελλάδα απασχολούνται 51,1 εβδομαδιαίως έναντι
44,3 στην ΕΕ-28 και οι μερικής απασχόλησης 20,7 στην Ελλάδα έναντι
18,4 στην ΕΕ-28.
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2. Βλ. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database , στη συνέχεια: Industry, trade and services – Tourism – Annual data on Tourism Industries
– Annual data on employment for selected tourism industries - employed persons by full-time / part-time activity and NACE Rev. 2 activity

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Η Ελλάδα κατέχει το
4ο χαμηλότερο
ποσοστό μερικής
απασχόλησης
ανάμεσα στα κράτη –
μέλη της Ευρωζώνης

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Παρόμοια είναι η εικόνα στους λοιπούς κλάδους αν και με μικρότερη διείσδυση
της μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με τον τουρισμό, ενώ η συνολική
απασχόληση το 2017 (ανά τρίμηνο) υπολείπεται ακόμη σημαντικά του 2008.
Ακόμα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat 3, η
μερική απασχόληση στους λοιπούς κλάδους στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 9,0% της
συνολικής απασχόλησης έναντι 19,6% στην ΕΕ-28 (για το 2016 τα αντίστοιχα

μεγέθη ήταν 9,1% και 19,8% αντίστοιχα). Επίσης, οι εργαζόμενοι στους λοιπούς
κλάδους πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα απασχολούνται 44,4 ώρες
εβδομαδιαίως έναντι 41,3 στην ΕΕ-28 ενώ οι μερικής στην Ελλάδα απασχολούνται
20,2 ώρες έναντι 20,3 στην ΕΕ-28.
Τέλος, σύμφωνα με την Eurostat το 2017 η Ελλάδα κατέχει το 4ο χαμηλότερο
ποσοστό μερικής απασχόλησης (9,8%) ανάμεσα στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης,
μετά την Σλοβακία (6,2%), την Λετονία (8,5%) και την Λιθουανία (8,6%). Ενδεικτικά,
το ποσοστό της μερικής για το 2016 ήταν 9,7% με την Ελλάδα να κατείχε το 7ο
χαμηλότερο ποσοστό μέσα στην Ευρωζώνη.
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3. Βλ. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database , στη συνέχεια: Industry, trade and services – Tourism – Annual data on Tourism Industries
– Annual data on employment for selected tourism industries - employed persons by full-time / part-time activity and NACE Rev. 2 activity

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Ο τομέας του τουρισμού
στο Q3 του 2017
αντιπροσωπεύει το 9,7%
της πλήρους και το 17,4%
της μερικής απασχόλησης
επί του συνόλου

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ – ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
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Η εικόνα της απασχόλησης στον τουρισμό

επί του συνόλου αυξάνεται τόσο στην

ως ποσοστό επί του συνόλου τόσο για την

πλήρη (πιο ήπια) όσο και στην μερική (πιο

πλήρη όσο και την μερική, από το Q1 του

έντονα). Αυτό οφείλεται στην μεγάλη

2008 έως το Q4 του 2017 (αν και με

αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό

διακυμάνσεις) είναι αυξητική.

και στην πιο ήπια αύξηση στους λοιπούς

Συγκεκριμένα, από το Q1 του 2008 έως το

κλάδους (βλ. σελ. 7 και 8).

Q4 του 2013 το ποσοστό της απασχόλησης

Αξιοσημείωτο είναι, ότι η πλήρη

στον τουρισμό αυξάνει τόσο στην πλήρη

απασχόληση είναι πιο εξαρτημένη από την

(ήπια) όσο και στην μερική (πιο έντονη).

εποχικότητα του κλάδου, κάτι το οποίο

Αυτό οφείλεται για την πλήρη

φαίνεται από τις έντονες διακυμάνσεις

απασχόληση στην κατακόρυφη πτώση που

που σημειώνει ανά τρίμηνο (σεζόν, εκτός

παρατηρείται στην απασχόληση στους

σεζόν), σε αντίθεση με την μερική

λοιπούς κλάδους (μιας και στον τουρισμό

απασχόληση όπου δεν παρατηρούνται

καταγράφεται πτώση) σε αντίθεση με την

ανάλογες διακυμάνσεις.

μερική όπου καταγράφεται αύξηση των

Ο κλάδος του τουρισμού στο Q3 του 2017

απασχολούμενων (βλ. σελ. 5).

αντιπροσωπεύει το 9,7% της πλήρους και

Από το Q1 του 2014 και έκτοτε το

το 17,4% της μερικής απασχόλησης επί

ποσοστό της απασχόλησης στον τουρισμό

του συνόλου.

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

Ο κλάδος του Τουρισμού δίνει
διέξοδο εργασίας σε ομάδες
του πληθυσμού που δεν
έχουν εύκολη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Οι κυρίαρχες ηλικιακές ομάδες των

• 30-44 ετών, +24,3%,

απασχολούμενων στον τουρισμό από το

• 45-64 ετών, +59,5% και

2008 - 2017 προέρχονται από τις ηλικίες

• 65+ ετών, +4,0%.

30-44 ετών (39,9% στο Q3 του 2017) και

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το

45-64 ετών (31,8% στο Q3 του 2017).

ποσοστό των απασχολούμενων στις

Συγκεκριμένα, για το Q3 του 2012

ηλικίες 25-29 και 45-64 ετών αυξήθηκε

συγκριτικά με το Q3 2008 όλες οι

από το 2008 (Q3 από 14,8%/27,9% το 2008

ηλικιακές ομάδες κατέγραψαν μείωση:

σε 15,2%/31,8% το 2017) ενώ αντίθετα

• 15-24 ετών -51,1%,

στις ηλικίες 30-44 ετών μειώθηκε (Q3

• 25-29 ετών, -10,7%,

από 40,8% το 2008 σε 39,9% το 2017).

• 30-44 ετών, -2,6%,

Συμπερασματικά, μπορούμε να

• 45-64 ετών, -14,2% και

αναφέρουμε ότι ο τουρισμός τα τελευταία

• 65+ ετών, -45,2%.

χρόνια προσφέρει ευκαιρίες

Αντίθετα, για το το Q3 του 2017

απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού

συγκριτικά με το Q3 2013 όλες οι

που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην

ηλικιακές ομάδες κατέγραψαν αύξηση:

αγορά εργασίας, όπως είναι οι νέοι και

• 15-24 ετών +55,7%,

ηλικίες 55+.

• 25-29 ετών, +41,2%,
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86,9% των απασχολούμενων
στους Λοιπούς κλάδους το Q3
του 2017 προέρχεται από τις
ηλικιακές ομάδες 30-64 ετών

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και με τους

Αντίθετα, για το το Q3 του 2017

απασχολούμενους στους λοιπούς

συγκριτικά με το Q3 2013 σχεδόν όλες οι

κλάδους (Q3 2017: 30-44 ετών 43,5%, 45-

ηλικιακές ομάδες κατέγραψαν αύξηση

64 ετών 43,4%). Δηλαδή οι δύο αυτές

(πιο ήπια):

ηλικιακές ομάδες αντιπροσωπεύουν το

• 15-24 ετών +5,4%,

86,9% της συνολικής απασχόλησης στους

• 25-29 ετών, -1,0%,

λοιπούς κλάδους για το Q3 2017.

• 30-44 ετών, +1,2%,

Συγκεκριμένα, για το Q3 του 2012

• 45-64 ετών, +10,5% και

συγκριτικά με το Q3 2008 όλες οι

• 65+ ετών, +31,5%.

ηλικιακές ομάδες κατέγραψαν μείωση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτει ότι οι

(πιο έντονη συγκριτικά με τον τουρισμό):

απασχολούμενοι στους λοιπούς κλάδους

• 15-24 ετών -51,9%,

στις ηλικίες 30 - 64 ετών αυξάνουν το

• 25-29 ετών, -38,9%,

μερίδιο τους (Q3: από 79,9% το 2008 σε

• 30-44 ετών, -19,6%,

86,9% το 2017) ενώ αντίθετα το μερίδιο

• 45-64 ετών, -12,1% και

των απασχολούμενων στις ηλικίες 15 - 29

• 65+ ετών, -34,5%.

ετών μειώνεται (Q3: από 18,2% το 2008 σε
11,2% το 2017).
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Το ποσοστό των
απασχολούμενων
γυναικών στον κλάδο του
Τουρισμού είναι
μεγαλύτερο σε σύγκριση
με τους Λοιπούς κλάδους.

ΦΥΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

13

Αναφορικά με το φύλο των

αυξάνονται με πιο έντονο ρυθμό

απασχολούμενων στον τουρισμό

απ’ότι αυτά των γυναικών.

παρατηρούμε ότι πλειοψηφούν οι

Συμπερασματικά, καθόλη την

άνδρες καθόλη την περίοδο

εξεταζόμενη περίοδο το ποσοστό

αναφοράς. Συγκεκριμένα, για το Q3

των απασχολούμενων γυναικών στον

του 2008 οι άνδρες αντιπροσώπευαν

τουρισμό είναι σημαντικά

το 53,1% και οι γυναίκες το 46,9%

μεγαλύτερο συγκριτικά με τους

των απασχολούμενων ενώ για το

λοιπούς κλάδους (βλ. σελ. 15),

2017 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν

επιβεβαιώνοντας και πάλι ότι ο

53,6% και 46,4% αντίστοιχα.

τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες

Επίσης, μετά το 2014 όπου η

εργασίες σε ομάδες του πληθυσμού

απασχόληση στον τουρισμό

που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση

ανακάμπτει, τα ποσοστά των ανδρών

στην αγορά εργασίας (βλ. σελ. 11).

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
της ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο, 2008 - 2017

ΦΥΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

41,2% το ποσοστό των
γυναικών για το Q3 του
2017 στους Λοιπούς
κλάδους

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και με το

Αξιοσημείωτο είναι, ότι ο αριθμός

φύλο των απασχολούμενων στους

των απασχολούμενων γυναικών την

λοιπούς κλάδους, όπου πλειοψηφούν

περίοδο 2008 – 2017 μειώθηκε με

οι άνδρες, αν και με υψηλότερα

μικρότερο βαθμό απ’ότι αυτός των

ποσοστά συγκριτικά με τον τουρισμό.

ανδρών ενώ από το 2015 (εναρκτήριο

Συγκεκριμένα, για το Q3 του 2008 οι

έτος αύξησης της απασχόλησης

άνδρες αντιπροσώπευαν το 60,9% και

στους λοιπούς κλάδους) οι άνδρες

οι γυναίκες το 39,1% των

απασχολούμενοι αυξάνονται με πιο

απασχολούμενων ενώ για το 2017 τα

έντονο ρυθμό απ’ότι αυτός των

αντίστοιχα μεγέθη ήταν 58,8% και

γυναικών.

41,2% αντίστοιχα.
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ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Ο τουρισμός, σε αντίθεση με τους λοιπούς κλάδους, κατέγραψε στο Q3 του 2017 τον μεγαλύτερο αριθμό
απασχολούμενων (398,7 χιλ.) από το 2008, υπερβαίνοντας και το προηγούμενο υψηλότερο σημείο του 2016 (381,0
χιλ.). Αυτό συνέβη γιατί η ανάκαμψη από το 2014 και μετά ήταν ραγδαία (2014: +14,6%, 2015: +9,6%, 2016: +4,8%,
2017: +2,8%) και υπερκάλυψε τις απώλειες της περιόδου 2008 - 2013.
• Η απασχόληση στον τουρισμό σημειώνει αύξηση την περίοδο 2008 – 2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό +0,9%. Η τάση
αυτή εντείνεται από το 2014 και μετά (+7,8%), όταν και ολοκληρώθηκε η μεταμόρφωση του σε έναν κατ’εξοχήν
εξωστρεφή διεθνώς ανταγωνιστικό τομέα.
• Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων και της παράλληλης μείωσης της απασχόλησης στους λοιπούς κλάδους,
η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση ανέβηκε στο Q3 από 7,5% το 2008 σε 10,4% το 2017, ποσοστό ρεκόρ
τα τελευταία 10 χρόνια. Επιμέρους, ο κλάδος του τουρισμού αντιπροσωπεύει το 9,7% της πλήρους και το 17,4%

398,7 χιλ. απασχολούμενοι στον
τουρισμό το Q3 του 2017,
ρεκόρ από το 2008
+0,9% ο μέσος ετήσιος ρυθμός
ανάπτυξης της απασχόλησης
στον τουρισμό τα τελευταία 10
χρόνια /+7,8% μετά το 2013
10,4% η συμμετοχή του
τουρισμού στην απασχόληση
στο Q3 του 2017

της μερικής απασχόλησης.

• Η παρατηρούμενη αύξηση της μερικής απασχόλησης στον τουρισμό μετά την ανάκαμψή του το 2013, ως
αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, δεν είναι εις βάρος της πλήρους απασχόλησης
αλλά προστίθεται στην αύξηση αυτής δίνοντας μια διέξοδο μερικής -έστω- απασχόλησης σε δεκάδες χιλιάδες
εργαζόμενους ενώ, ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ακολουθούν μια συντηρητική πολιτική εν μέσω κρίσης.
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Η παρατηρούμενη αύξηση της
μερικής απασχόλησης στον
τουρισμό δεν είναι εις βάρος
της πλήρους απασχόλησης
αλλά προστίθεται σε αυτή
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ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στον τουρισμό (17,9%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (9,8%) είναι
περίπου η μισή σε σχέση με τα επίπεδα της ΕΕ-28 (33,0% και 19,6% αντίστοιχα).
• Οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολούμενων στον τουρισμό προέρχονται από το ηλικιακό εύρος 30 - 44 (Q3

2017: 39,9%). Παρόλα αυτά από το 2008 - 2017 το ποσοστό των απασχολούμενων στις ηλικίες 25-29 (Q3 από 14,8%
σε 15,2%) και 45-64 ετών (Q3 από 27,9% σε 31,8%) αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός προσφέρει
ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
• Η πλειονότητα των απασχολούμενων τόσο στον τουρισμό όσο και στους λοιπούς κλάδους είναι άνδρες. Παρόλα
αυτά το ποσοστό των γυναικών στον τουρισμό (Q3 2017: είναι 46,4% έναντι 41,2%) είναι συγκριτικά υψηλότερο των

λοιπών κλάδων.
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Η μερική απασχόληση στην
Ελλάδα είναι η μισή σε σχέση
με τα επίπεδα της ΕΕ-28
Ο κλάδος του Τουρισμού
προσφέρει ευκαιρίες
σε ομάδες του πληθυσμού
που δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Οι απασχολούμενες γυναίκες
στον Τουρισμό είναι αναλογικά
περισσότερες σε σύγκριση με
τους Λοιπούς κλάδους

Η απασχόληση στον Τουρισμό και τους Λοιπούς Κλάδους
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