
Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβο-
λή στο συνολικό αριθμό των ατό-

μων που απασχολούνται στον οργανισμό 
σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους 
τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέ-
λος Μαρτίου 2010, σε σχέση με το τρέ-
χον τρίμηνο, ήταν η βασική ερώτηση στην 
οποία απάντησαν 750 περίπου εργοδό-
τες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευ-
νας της Manpower για την απασχόληση 
στη χώρα μας. 

Οι προβλέψεις των Ελλήνων εργοδοτών 
σχετικά με τις προοπτικές προσλήψε-
ων για το Α’ Τρίμηνο του 2010 ποικίλ-
λουν. Το 14% των εργοδοτών προβλέ-
πει αύξηση των απασχολούμενων, το 
13% προβλέπει μείωση, ενώ το 71% 
δεν αναμένει καμία μεταβολή, με απο-
τέλεσμα οι Συνολικές Προοπτικές Απα-
σχόλησης να περιορίζονται στο +1%. 
Σχετικά σταθερές παραμένουν οι προ-
οπτικές προσλήψεων σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους, ο δείκτης των Συνολικών 
Προοπτικών Απασχόλησης σημειώνει 
ελαφρά μείωση, της τάξεως των 2 πο-

σοστιαίων μονάδων. Η συγκεκριμένη 
Έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο “Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης”. Ο δεί-
κτης αυτός προκύπτει όταν από το πο-
σοστό των εργοδοτών που αναμένουν 
αύξηση της απασχόλησης, αφαιρεθεί 
το ποσοστό των εργοδοτών που περι-
μένουν μείωση της απασχόλησης στην 
περιοχή ευθύνης τους κατά το ερχόμενο 
τρίμηνο, Διάγραμμα 1.

Συγκρίσεις ανά γεωγραφική 
περιοχή και τομέα δραστηρι-
ότητας

Στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής οι 
εργοδότες εκτιμούν ότι η αγορά εργα-
σίας κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010 θα 
παρουσιάσει χαμηλή κινητικότητα, με 
τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης 
να διαμορφώνονται στο +2%. Επιφυλα-
κτικοί εμφανίζονται οι εργοδότες στη 
Βόρεια Ελλάδα, με τις συνολικές προ-
οπτικές απασχόλησης να φτάνουν το 
+1%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, οι προβλέψεις των εργοδοτών 
στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής πα-
ραμένουν αμετάβλητες, ενώ στη Βόρεια 
Ελλάδα καταγράφεται ελαφρά αύξη-
ση των Συνολικών Προοπτικών Απα-
σχόλησης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες 
στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπουν ότι το 
κλίμα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θα 
παραμείνει σταθερό, ωστόσο στην ευ-
ρύτερη περιφέρεια Αττικής οι συνολι-
κές προοπτικές προσλήψεων παρουσι-
άζουν μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων. 
Οι εργοδότες σε έξι από τους συνολι-
κά εννέα τομείς της ελληνικής οικονο-
μίας αναμένουν αύξηση των ατόμων 
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Διάγραμμα 1. Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, 
Πηγή: Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα, Manpower 2010. Η έλλειψη στοιχείων 

σε κάποια διαστήματα σημαίνει ότι οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι μηδενικές



που απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο 
του 2010. 

Οι θετικότερες προοπτικές προσλήψεων 
καταγράφονται στον τομέα της Γεωργί-
ας, όπου οι εργοδότες αναφέρουν Συ-
νολικές Προοπτικές Απασχόλησης της 
τάξεως του +13%. Συγκρατημένη αισιο-
δοξία καταγράφεται, επίσης, στον τομέα 
των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, 
Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπη-
ρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συ-
νολικές Προοπτικές Απασχόλησης δια-
μορφώνονται στο +10%. Παράλληλα, 
οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζο-
νται μειωμένες σε τρεις τομείς της ελλη-
νικής οικονομίας, με τη σημαντικότερη 
πτώση να προδιαγράφεται στον τομέα 
των Κατασκευών (-18%) και στον τομέα 
της Μεταποίησης (-8%). Σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές 
προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε το-
μείς της ελληνικής οικονομίας. 

Σημαντική βελτίωση, της τάξεως των 
20 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρουν 
οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας, 
ενώ μικρή αύξηση, κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες, καταγράφεται στις Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα 

του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και 
Ύδρευσης. Ωστόσο, οι προοπτικές προ-
σλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε 
τρεις τομείς της αγοράς εργασίας, περι-
λαμβανομένων των Κατασκευών, όπου 
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
σημειώνουν πτώση της τάξεως των 21 
ποσοστιαίων μονάδων και του Δημόσιου 
Τομέα και Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου 
καταγράφεται σημαντική μείωση, της τά-
ξεως των 12 ποσοστιαίων μονάδων.

Σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2009, 
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
εμφανίζονται μειωμένες σε όλους τους 
τομείς, εκτός από δύο. Η μεγαλύτερη 
πτώση, της τάξεως των 24 ποσοστιαίων 
μονάδων, αναφέρεται από τους εργο-
δότες στον τομέα των Κατασκευών, ενώ 
στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών οι εργοδότες αναφέρουν 
μείωση της τάξεως των 10 ποσοστιαίων 
μονάδων. Παράλληλα, στον τομέα του 
Τουρισμού, οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης παρουσιάζουν αισθητή 
άνοδο, κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες, 
ενώ σημαντική αύξηση, της τάξεως των 
12 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται 
στον τομέα της Γεωργίας.

Γεωργία +13%
Σύμφωνα με τους εργοδότες, το κλίμα 
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θα είναι 
ευνοϊκό το επόμενο τρίμηνο, με τις Συ-
νολικές Προοπτικές Απασχόλησης να 
διαμορφώνονται στο +13%. Οι Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώ-
νονται τόσο σε σχέση με το προηγού-
μενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους, κατά 20 και 12 ποσοστιαίες 
μονάδες αντίστοιχα. 

Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Ύδρευ-
ση +3%
Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού 
Αερίου και Ύδρευσης αναμένουν μικρή 

αύξηση του αριθμού των ατόμων που 
απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο του 
2010. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης του κλάδου διαμορφώνονται στο 
+3%, βελτιωμένες κατά 8 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο και σχετικά σταθερές σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη-
γούμενου έτους.

Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπη-
ρεσίες +4%
Μικρή αναμένεται η αύξηση του αριθ-
μού των απασχολούμενων στο συγκε-
κριμένο τομέα κατά το επόμενο τρίμη-
νο καθώς, σύμφωνα με τους εργοδότες, 
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
διαμορφώνονται στο +4%. Ωστόσο, οι 
προοπτικές προσλήψεων είναι αισθητά 
μειωμένες τόσο σε σχέση με το προη-
γούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο, του προηγού-
μενου έτους, καθώς οι Συνολικές Προ-
οπτικές Απασχόλησης παρουσιάζουν 
μείωση της τάξεως των 12 και 10 ποσο-
στιαίων μονάδων αντίστοιχα.

Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) +4%
Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του Εμπορίου αναμένουν μι-
κρή αύξηση του αριθμού των ατόμων που 
απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010, 
με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης να διαμορφώνονται στο +4%. Οι Συ-
νολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφα-
νίζονται βελτιωμένες κατά 6 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο και μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμη-
νο του προηγούμενου έτους.

Κατασκευές -18%
Δυσχερές αναμένεται να είναι το κλίμα 
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις για όσους 
θα αναζητήσουν εργασία το Α’ Τρίμηνο 
του 2010 στον τομέα των Κατασκευών. 
Οι εργοδότες αναφέρουν τις χαμηλότε-
ρες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
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σης από τότε που ξεκίνησε η έρευνα της 
Manpower στη χώρα μας (Β’ Τρίμηνο 
2008), της τάξεως του -18%. Οι προοπτι-
κές προσλήψεων παρουσιάζονται μειω-
μένες τόσο σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο, του προηγούμενου 
έτους, κατά 21 και 22 ποσοστιαίες μο-
νάδες αντίστοιχα.

Μεταποίηση -8%
Δυσχερές θα είναι το κλίμα για όσους 
θα αναζητήσουν εργασία στον τομέα της 
Μεταποίησης το Α’ Τρίμηνο του 2010, 
καθώς οι εργοδότες αναφέρουν για πέ-
μπτο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικές 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης. 
Ο δείκτης των προσλήψεων για το επό-
μενο τρίμηνο διαμορφώνεται στο -8%, 
παρουσιάζοντας μείωση τόσο σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, κατά 5 και 4 πο-
σοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Τουρισμός +1%
Υποτονικό προβλέπεται το κλίμα σε ό,τι 
αφορά τις προοπτικές προσλήψεων στον 
τομέα του Τουρισμού κατά το Α’ Τρίμη-
νο του 2010, καθώς οι εργοδότες ανα-
φέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης της τάξεως του +1%. Ωστόσο, οι 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
παρουσιάζονται ενισχυμένες τόσο σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο 
και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, κατά 5 και 22 
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Μεταφορές & Επικοινωνίες -3%
Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, οι ερ-
γοδότες στον τομέα των Μεταφορών 
και Επικοινωνιών αναφέρουν αρνητι-
κές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης, της τάξεως του -3%. Σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγού-
μενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης παρουσιάζουν μείωση 7 
ποσοστιαίων μονάδων.

Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες,
Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπη-
ρεσιών προς Επιχειρήσεις +10%
Οι εργοδότες προβλέπουν θετικές προ-
οπτικές προσλήψεων για το Α’ Τρίμηνο 
του 2010, με τις Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο 
+10%. Ο δείκτης των προσλήψεων κατα-
γράφεται ενισχυμένος κατά 5 ποσοστιαί-
ες μονάδες σε σχέση με το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης του τομέα καταγράφονται μειω-
μένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Υπόλοιπος Κόσμος 
Οι προοπτικές προσλήψεων αναμένο-
νται, ως επί το πλείστον, θετικές σε ολό-
κληρη την περιφέρεια Ασίας-Ωκεανίας, 
καθώς και στις χώρες της Αμερικής, 
ωστόσο οι προβλέψεις των εργοδοτών 
στην περιφέρεια ΕΜΕΑ* ποικίλλουν. 

Οι εργοδότες στις 25 από τις 35 χώρες 
που συμμετείχαν στην Έρευνα αναφέ-
ρουν ότι κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010 
αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού που απασχολούν. Σε σύγκριση 
με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης 
των Συνολικών Προοπτικών Απασχό-
λησης εμφανίζεται βελτιωμένος στις 
25 από τις 35 χώρες. Όπου μπορούν 
να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους, οι προσδοκίες για την απασχό-
ληση καταγράφονται βελτιωμένες σε 19 
από τις 33 χώρες. 

Οι θετικότερες προοπτικές απασχόλη-
σης καταγράφονται στην Ινδία, τη Βρα-
ζιλία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν, την Κό-
στα Ρίκα, την Αυστραλία και το Περού. 
Αντιθέτως, οι χαμηλότερες προσδοκίες 
των εργοδοτών όσον αφορά τις προσλή-
ψεις καταγράφονται στην Ιρλανδία, τη 
Ρουμανία και την Ισπανία. Εξετάζοντας τα 
δεδομένα κατά γεωγραφική περιφέρεια 
παρατηρούμε ότι οι εργοδότες σε όλες 
τις χώρες της Αμερικής αναφέρουν θε-
τικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης, με τη Βραζιλία, την Κόστα Ρίκα και 
το Περού να αναφέρουν τις υψηλότερες 
προοπτικές προσλήψεων στην περιφέ-
ρεια. Οι χαμηλότερες προοπτικές απα-
σχόλησης της περιφέρειας καταγράφο-
νται στις ΗΠΑ και το Μεξικό, ωστόσο οι 
προβλέψεις των εργοδοτών είναι υψηλό-
τερες σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο και για τις δύο χώρες. Η κινητικότη-
τα της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια 
Ασίας-Ωκεανίας αναμένεται να κυμανθεί 
στα ίδια επίπεδα με εκείνα που βρισκό-
ταν πριν την παγκόσμια ύφεση, με τους 
εργοδότες στην Ινδία να αναφέρουν τις 
πιο δυναμικές προοπτικές προσλήψεων 
παγκοσμίως. Στην περιφέρεια ΕΜΕΑ, οι 
προβλέψεις σχετικά με τις προσλήψεις 
ποικίλλουν, με τους εργοδότες σε εννέα 
χώρες να αναφέρουν μικρές αυξήσεις 
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμη-
νο, Πίνακας 1.
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EMEA* Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης Διαφορά μεταξύ Διαφορά μεταξύ   
  Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 & 
  Α’ Τριμήνου 2010 Α’ Τριμήνου 2010

Αυστρία -2 (2)1 -3 (-3)1 -1 (3)1 2 (6)1 1 (1)1

Βέλγιο 7 (6)1 2 (-1)1 -4 (-5)1 -6 (-4)1 -11 (-11)1

Γαλλία -3 (-2) 0 (-1)1 0 (1)1 0 (2)1 3 (3)1

Γερμανία -1 (3) -1 (-1)1 1 (5)1 2 (6)1 2 (2)1

Ελβετία 7 (5) -3 (0)1 4 (1)1 7 (1)1 -3 (-4)1

Ελλάδα 3 0 1 1 -2
Ιρλανδία -14 (-12) -10 (-8)1 -13 (-11)1 -3 (-3)1 1 (1)1

Ισπανία -13 (-12) -11 (-8)1 -12 (-11)1 -1 (-3)1 1 (1)1

Ιταλία -11 (-9) -5 (-3)1 -8 (-6)1 -3 (-3)1 3 (3)1

Κάτω Χώρες 6 (7) 2 (0)1 -3 (-3)1 -5 (-3)1 -9 (-10)1

Μεγάλη Βρετανία -5 (-4)1 0 (-1)1 -1 (0)1 -1 (1)1 4 (4)1

Νορβηγία 5 (6)1 1 (4)1 5 (6)1 4 (2)1 0 (0)1

Νότια Αφρική 13 1 13 12 0
Ουγγαρία - -4 -7 -3 -
Πολωνία 12 5 4 -1 -8
Ρουμανία 16 -11 -11 0 -27
Σουηδία 0 (4)1 3 (3)1 2 (6)1 -1 (3)1 2 (2)1

Τσεχική Δημοκρατία -4 -4 -6 -2 -2

Πίνακας 1. Οι Προοπτικές Απασχόλησης στον Κόσμο, Πηγή: Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα, Manpower 2010

 Α’ Τρίμηνο 2009 Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010
 % % % 

Aμερική Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης Διαφορά μεταξύ Διαφορά μεταξύ   
  Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 & 
  Α’ Τριμήνου 2010 Α’ Τριμήνου 2010

Αργεντινή 8 3 12 9 4
Βραζιλία - 21 31 10 -
Γουατεμάλα 7 1 12 11 5
ΗΠΑ 3 (9)1 2 (-2)1 0 (6)1 2 (8)1 -3 (-3)1

Καναδάς 7 (18)1 4 (7)1 2 (13)1 -2 (6)1 -5 (-5)1

Κολομβία 16 13 9 -4 -7
Κόστα Ρίκα 19 6 20 14 1
Μεξικό -2 (-6)1 4 (4)1 6 (6)1 2 (2)1 8 (12)1

Περού 24 9 19 10 -5

 Α’ Τρίμηνο 2009 Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010
 % % % 
 

Ασία - Ωκεανία Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης Διαφορά μεταξύ Διαφορά μεταξύ   
  Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 & 
  Α’ Τριμήνου 2010 Α’ Τριμήνου 2010

Αυστραλία 6 (6)1 9 (8)1 19 (19)1 10 (11)1 13 (13)1

Ιαπωνία -3 (3)1 -4 (-2)1 -4 (-1)1 0 (1)1 -1 (-4)1

Ινδία 18 (21)1 34 (28)1 36 (39)1 2 (11)1 18 (18)1

Κίνα 9 (7)1 11 (10)1 14 (11)1 3 (1)1 5 (4)1

Νέα Ζηλανδία 0 (-1)1 1 (1)1 14 (13)1 13 (12)1 14 (14)1

Σιγκαπούρη -38 (-34)1 14 (17)1 22 (26)1 8 (9)1 60 (60)1

Ταϊβάν -6 (-3)1 17 (19)1 22 (25)1 5 (6)1 28 (28)1

Χονγκ Κονγκ 1 (3)1 4 (4)1 13 (14)1 9 (10)1 12 (11)1

 Α’ Τρίμηνο 2009 Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010
 % % % 
 

* ΕΜΕΑ: Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 
1 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, μετά την αφαίρεση των εποχικών διακυμάνσεων που σημειώνονται στην 
αγορά εργασίας. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για όλες τις χώρες, καθώς απαιτούνται δεδομένα τουλάχιστον 13 παρελθόντων τριμήνων για να εφαρμοστεί 
η εποχική προσαρμογή.




