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του µάρκετινγκ, της λογιστικής και οικονοµικών

oν παλµό της αγοράς εργασίας στην
Ελλάδα κατέγραψε ο 1ος κύκλος της
πανελλήνιας έρευνας “Δείκτης Τάσεων
Αγοράς Εργασίας” από το Τµήµα Εφαρµοσµένης Έρευνας του ALBA Graduate
Business School για το 2008, που διεξήχθη κατά το χρονικό διάστηµα Δεκέµβριος 2007 - Ιανουάριος 2008.
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας:
1. Οι εταιρίες στην πλειονότητά τους
αναµένεται να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους όσον αφορά την προσέλκυση
και επιλογή νέων στελεχών µε εξαίρεση
τον κλάδο των κατασκευών, που δείχνει
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καθώς και της πληροφορικής
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συγκρατηµένος συγκριτικά µε τους υπόλοιπους για το επόµενο εξάµηνο.
2. Περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις του δείγµατος θα αυξήσουν τον
αριθµό των εργαζοµένων τους στο επόµενο εξάµηνο (περίπου 58.3%).
3. Το µεγαλύτερο τµήµα των επιχειρήσεων του δείγµατος (41.7%) θεωρεί ότι
θα δοθούν αυξήσεις παρόµοιες µε αυτές
των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
έως 6%. Ωστόσο, ένα εξίσου σηµαντικό
ποσοστό των συµµετεχόντων θεωρεί ότι
θα δοθούν αυξήσεις άνω του 6% (27.5%
των εταιριών). Συγκριτικά µε το προηγούµενο εξάµηνο οι εταιρίες δείχνουν
συγκρατηµένες όσον αφορά τις υψηλές

αυξήσεις, ωστόσο είναι ενθαρρυντική η
αισιοδοξία τους.
4. Πολύ σηµαντικό είναι το ποσοστό των
εταιριών που αναµένεται να επιλέξουν
νεαρά στελέχη/ απόφοιτους καθώς και
εξειδικευµένους επαγγελµατίες (πάνω
από το 65% των ερωτηθέντων και 40%
αντίστοιχα).
5. Οι εταιρίες, το επόµενο εξάµηνο, θα
στραφούν για προσλήψεις ιδιαίτερα
στους τοµείς των Πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, του Μάρκετινγκ,
της Λογιστικής και Οικονοµικών καθώς
και της Πληροφορικής, ενώ µικρή αύξηση παρατηρείται στην πρόθεση των
εταιριών να καλύψουν θέσεις στο τµήµα
προσωπικού.
6. Οι εταιρίες όµως αναµένουν δυσκολίες στην εύρεση ικανού προσωπικού για
την κάλυψη των θέσεων στους παραπάνω τοµείς και µάλιστα αναµένουν περισσότερες συγκριτικά µε το προηγούµενο
εξάµηνο.
7. Οι εταιρίες στην πλειοψηφία τους
εµφανίζονται αισιόδοξες για το µέλλον
τους (75% των ερωτηθέντων).
8. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού είναι

και τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες
οι ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας, οι
εταιρικές βάσεις βιογραφικών και η εσωτερική αναζήτηση, ενώ πολύ ψηλά στις
προτιµήσεις των εταιριών είναι και οι αγγελίες στις εφηµερίδες.
9. Απαιτούµενη τόσο για τα στελέχη όσο
και για τους υπάλληλους γραφείου είναι
η πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ σε προχωρηµένο επίπεδο, εκτός και αν πρόκειται
για υπαλλήλους υποδοχής, αποθηκάριους και πωλητές καταστηµάτων όπου οι
βασικές γνώσεις είναι ικανοποιητικές.
Η έρευνα αυτή επαναλαµβάνεται κάθε
6 µήνες και για τον πρώτο κύκλο εστάλησαν πάνω από 1.800 προσκλήσεις σε
εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι
προσκλήσεις αφορούσαν στελέχη του
τµήµατος Ανθρώπινου Δυναµικού, όπως
διευθυντές ή υπεύθυνους προσλήψεων
(προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού) καθώς και υπεύθυνους εταιριών,
όπως Γενικοί Διευθυντές. Συνολικά συµπλήρωσαν το ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο 213 εταιρίες, 63% ελληνικές
και 37% πολυεθνικές. Το 11% του δείγµατος είναι εταιρίες που ανήκουν στον
κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών και, το 21% είναι επιχειρήσεις από τον κλάδο της βιοµηχανίας, το
13% δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της παροχής υπηρεσιών, ενώ το 19% σε
αυτόν του εµπορίου. Στην έρευνα συµµετείχαν επίσης, τράπεζες σε ποσοστό
8%, εταιρίες του κλάδου των κατασκευών σε ποσοστό 6%, τουριστικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 7% του δείγµατος,
ενώ το ποσοστό των ΜΜΕ/Εκδόσεων
και Μεταφορών ανέρχεται σε 2% και
4% αντίστοιχα. Επιπλέον, το 94% των
επιχειρήσεων του δείγµατος είναι ιδιωτικές, µε τη πλειοψηφία αυτών (74,4%)
να εδρεύουν στην Αττική, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό (25,6%) προέρχεται από
την υπόλοιπη Ελλάδα. Αναφορικά µε το
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µέγεθος των επιχειρήσεων που πήραν
µέρος στην έρευνα, το 43.2% είναι εταιρίες µε λιγότερους από 100 εργαζοµένους, το 19,2% είναι µεγάλες επιχειρήσεις (200 - 499 άτοµα), και ακολουθούν
µε ποσοστό 16,9% εταιρίες µε προσωπικό άνω των χιλίων εργαζοµένων, ενώ
το ποσοστό των εταιριών µε 100 - 199
άτοµα ανέρχεται στο 10,8%.
Σύµφωνα µε τους αναλυτές του ALBA, οι
γενικές τάσεις της αγοράς εργασίας παραµένουν οι ίδιες για όλες τις εταιρίες, σε
όλους τους κλάδους και δεν παρουσιάζουν θεαµατικές αλλαγές από τον Ιανουάριο µέχρι το τέλος του έτους. Ο Δείκτης
παραµένει υψηλός τον τελευταίο ενάµιση χρόνο και παρουσιάζει τις υψηλότερες τάσεις της περιόδου. Οι προσδοκίες
για τις αυξήσεις των µισθών κατά τους
επόµενους 12 µήνες κυµαίνονται γύρω
από τα ποσοστά αυξήσεων των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, ως επί το
πλείστον. Παρ’ όλα αυτά ένα ποσοστό
του δείγµατος της τάξεως του 21,6% θεωρεί ότι θα δοθούν αυξήσεις πάνω από
το 6% των µισθών, ενώ το 5,9% των επιχειρήσεων θα δώσουν αυξήσεις που θα
ξεπερνούν το 10%, Διάγραµµα 1.
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των µισθών. Συγκριτικά µε το προηγούµενο εξάµηνο παρατηρείται µια ελαφριά
πτώση στις εταιρίες που θα δώσουν αυξήσεις από 4 - 10%. Παρόλα αυτά, όµως,
οι τάσεις για το επόµενο εξάµηνο παραµένουν αρκετά θετικές. Στις περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατος (53.1%)
αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των
εργαζοµένων σε ποσοστό λιγότερο από
25%, (Διάγραµµα 2), ενώ το 5,2% αισι60
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Διάγραµµα 2. Ποσοστό Μεταβολής
του Αριθµού των Εργαζοµένων
οδοξεί ότι η αύξηση αυτή θα ξεπεράσει το ποσοστό αυτό. Το Διάγραµµα 2,
δείχνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα
των δύο πρώτων εξαµήνων του 2007 καθώς και του πρώτου εξαµήνου του 2008
όσον αφορά το ποσοστό µεταβολής του
Αριθµού των Εργαζοµένων. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως µέχρι στιγµής
µόνο στο πρώτο εξάµηνο του 2007 καταγράφηκε ποσοστό στη µείωση του
αριθµού των εργαζοµένων πάνω από
25%, ενώ για το δεύτερο εξάµηνο του
2007 και το πρώτο του 2008 δεν παρατηρήθηκε παρόµοια τάση. Οι τάσεις συγκριτικά παραµένουν ίδιες µε το 2007.

5,9%

2,9%

Διάγραµµα 1. Ποσοστό Αύξησης Μισθών
(πρόβλεψη για τους επόµενους 12 µήνες)
Η σύγκριση των δύο εξαµήνων του 2007
και του πρώτου εξαµήνου του 2008 παρουσιάζει µικρές αυξοµειώσεις και σε
γενικές γραµµές δε δείχνει κάποια σηµαντική απόκλιση στα ποσοστά αύξησης
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εργαζοµένων) αλλά και οι πολύ µικρές (25-99 άτοµα)
προσδοκούν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό
εργαζοµένων τους µέσα στους επόµενους µήνες
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Πολύ µεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1000
εργαζοµένων) αλλά και οι πολύ µικρές (25
- 99 άτοµα) εµφανίζουν παρόµοια αποτελέσµατα. Και στις δύο περιπτώσεις οι
επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους προσδοκούν ότι θα αυξήσουν τον αριθµό εργαζοµένων τους µέσα στους επόµενους
µήνες. Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εταιριών (µε
εξαίρεση τις επιχειρήσεις µεγέθους 500
- 999) αναµένουν µικρότερη άνοδο από
όλες τις υπόλοιπες στις οικειοθελείς αποχωρήσεις και τον αριθµό θέσεων που δεν
καλύφθηκαν, γεγονός που ενισχύει την
ύπαρξη κλίµατος αισιοδοξίας. Το ποσοστό
των εταιριών που αναµένεται να επιλέξουν
Νεαρά Στελέχη/ Απόφοιτους παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξηµένο (πάνω από 65%).
Επιπρόσθετα, το ποσοστό επιλογής Προϊσταµένων/ Επαγγελµατιών εµφανίζεται
εξίσου σηµαντικό και πάνω από 40%, ενώ
τα Διευθυντικά Στελέχη σηµειώνουν ποσοστό πάνω από 30%, γεγονός που δείχνει παράλληλα την ανάγκη ενός αριθµού
εταιριών για κάλυψη των θέσεων τους µε
έµπειρα στελέχη.
Ιδιαίτερα αυξηµένη είναι η τάση αναζήτησης στελεχών στον τοµέα των Πωλήσεων αλλά και σε αυτόν των Οικονοµικών/ Λογιστικής καθώς και του
Μάρκετινγκ. Παρόµοια τάση διακρίνου-
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µε και για τη στελέχωση των τµηµάτων
Πληροφορικής και Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε όλους τους τοµείς απασχόλησης δεν αναµένονται ιδιαίτερες δυσκολίες, µε εξαίρεση τις Πωλήσεις όπου το
ποσοστό ξεπερνάει το 25%. Επιπλέον,
ειδικότερα στον τοµέα της Πληροφορικής, οι εταιρίες δείχνουν πιο ανήσυχες
σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους τοµείς,
Διάγραµµα 3.

και Πωλήσεις, συγκριτικά µε το προηγούµενο εξάµηνο. Αναφορικά µε τον τρόπο
αναζήτησης προσωπικού οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται περισσότερο στη διαδικασία της προσέλκυσης και επιλογής
προσωπικού είναι τα website αναζήτησης, οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η
ενδο-εταιρική αναζήτηση για εσωτερική
κάλυψη θέσεων καθώς και οι εφηµερίδες
πανελλαδικής κυκλοφορίας. Πολύ µικρή
χρήση παρουσιάζουν τα ΜΜΕ πλην των
εφηµερίδων, οι κρατικές υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ καθώς και τα φυλλάδια.
Επίσης, σηµαντικό ποσοστό χρήσης παρατηρείται στη µέθοδο αναζήτησης που
έχει να κάνει µε το κοινωνικό περιβάλλον
των εργαζοµένων (από στόµα σε στόµα).
Η πιο επιτυχηµένη µέθοδος αναζήτησης
όπως αυτή παρουσιάζεται στις απαντήσεις των εταιριών, είναι τα websites ιδι-
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Διάγραµµα 3. Τοµείς Απασχόλησης/ Τάσεις επόµενου 6µήνου
Παρατηρείται µια διατήρηση της τάσης
ως προς την προσέλκυση εργαζοµένων
σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο,
σε τοµείς όπως Logistics/ Μεταφορές,
Marketing και Παραγωγή. Οι τάσεις είναι αυξητικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών και στο Τµήµα Προσωπικού. Αντίθετα
αρνητικές τάσεις καταγράφονται σε τοµείς
όπως Μηχανική, Οικονοµικά/ Λογιστική

αίτερα στους κλάδους της βιοµηχανίας και των τραπεζών. Στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Εµπορίου οι ιστοσελίδες
αναζήτησης προσωπικού είναι οι πιο
δηµοφιλείς τρόποι προσέλκυσης νέων
υπαλλήλων, ενώ οι head hunters προτιµούνται περισσότερο από τον κλάδο
των Τραπεζών.

