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Οι εργοδότες αναμένουν, ότι το κλί-
μα προσλήψεων στην Ελλάδα κα-

τά το 1ο τρίμηνο του 2012 θα παραμείνει 
δυσοίωνο. Καθώς το 6% των εργοδο-
τών αναμένουν αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που απασχολούν, το 24% μείω-
ση και το 61% δεν προβλέπει μεταβολή, 
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης διαμορφώνονται στο -18%. Πρό-
κειται για τις ασθενέστερες εκτιμήσεις 
από την έναρξη της έρευνας, το 2ο τρί-
μηνο του 2008. Ο δείκτης των Προοπτι-
κών Απασχόλησης παραμένει αρνητικός 
για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προ-
οπτικές προσλήψεων μειώνονται κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση 
με το 1ο τρίμηνο του 2011, οι εκτιμήσεις 
των εργοδοτών καταγράφονται αποδυ-
ναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, 
Πίνακας 1. 

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική 
Περιοχή 

Στις περιοχές της Αττικής και της Βορείου 
Ελλάδας, οι προβλέψεις των εργοδοτών 
για το 1ο τρίμηνο του 2012 καταγράφο-
νται απαισιόδοξες, καθώς οι Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνο-
νται στο -20% στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής και στο -17% για τη Βόρεια Ελλάδα. 
Οι Προοπτικές για την Ευρύτερη Περιφέ-
ρεια Αττικής μειώνονται κατά 8 ποσοστι-
αίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγού-
μενο τρίμηνο, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα 
παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους, οι Προοπτικές Απασχόλησης 
καταγράφουν πτώση 5 ποσοστιαίων μο-
νάδων στη Βόρεια Ελλάδα και 4 ποσο-
στιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέ-
ρεια Αττικής.

Αναλυτικά, οι εργοδότες στη Βόρεια Ελ-
λάδα αναφέρουν απαισιόδοξα σχέδια 
προσλήψεων για το επόμενο τρίμηνο, με 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης που 
διαμορφώνονται στο -17%. Πρόκειται για 
τις ασθενέστερες Προοπτικές Απασχόλη-
σης για την περιφέρεια από την έναρξη 
της έρευνας το 2ο τρίμηνο του 2008.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι 
Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούνται 
σχετικά σταθερές, αλλά μειώνονται κατά 
5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Στην ευρύτερη περιοχή της περι-
φέρειας Αττικής, οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -20%.

Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής αναφέρουν τις ασθενέστερες προο- 
πτικές προσλήψεων από την έναρξη της 
έρευνας, το 2ο τρίμηνο του 2008. Σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προ-
οπτικές Απασχόλησης μειώνονται κατά 8 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους εμφανίζουν μείωση 4 ποσοστιαίων 
μονάδων.
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Πίνακας 1. Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα, Πηγή: Μanpower, 12/2011
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 Αύξηση Μείωση Δεν θα υπάρξει Δεν ξέρω Συνολικές Προοπτικές   
   αλλαγή  Απασχόλησης

1o Τρίμηνο 2012 6% 24% 61% 9% -18%

4o Τρίμηνο 2011 9% 22% 64% 5% -13%

3o Τρίμηνο 2011 12% 17% 69% 2% -5%

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας          στο 1o τρίμηνο του 2012 

M A N P O W E R

Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική)

Τουρισμός  

Κατασκευές 

Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Μεταποίηση  

Γεωργία  

Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη 
Περιουσία, Παροχή Υπηρεσιών προς Εταιρείες  

Μεταφορές & Επικοινωνίες  

Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση 
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Συγκρίσεις ανά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας 

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας εκτιμούν ότι ο 
αριθμός των ατόμων που απασχολούν 
θα μειωθεί κατά το 1ο τρίμηνο του 2012. 
Οι δυσχερέστερες προοπτικές καταγρά-
φονται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρι-
κή & Λιανική) και του Τουρισμού, με τις 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να 
διαμορφώνονται στο -26% και στο -24%, 
αντίστοιχα. Δυσοίωνες προοπτικές προ-
σλήψεων αναφέρονται, επίσης στον το-
μέα των Κατασκευών, όπου ο δείκτης της 
απασχόλησης διαμορφώνεται στο -22%, 
καθώς επίσης και στον Δημόσιο Τομέα & 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με τις Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης να φτάνουν 
στο -21%. Αρνητικές αναμένονται οι προ-
οπτικές απασχόλησης και στους τομείς της 
Μεταποίησης και της Γεωργίας, με το δεί-
κτη να διαμορφώνεται στο -20% και το 
-17%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργο-
δότες στον τομέα “Ηλεκτρισμός, Φυσικό 
Αέριο & Ύδρευση” αναφέρουν ασαφείς 
προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης που διαμορ-
φώνονται στο -1%, Διάγραμμα 1. 

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα 
σχέδια προσλήψεων των εργοδοτών κα-
ταγράφονται ασθενέστερα σε έξι από τους 
εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 
Οι σημαντικότερες μειώσεις, ύψους 14 και 
13 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρονται 
στον τομέα της Γεωργίας και το Δημόσιο 
Τομέα & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες αντί-
στοιχα. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης του τομέα της Μεταποίησης μειώ-
νονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ 
μειώσεις 6 ποσοστιαίων μονάδων κατα-
γράφονται στον τομέα των Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, καθώς και στον τομέα του 
Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, 
στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο 
& Ύδρευση, οι εργοδότες αναφέρουν 
βελτίωση των Συνολικών Προοπτικών 
Απασχόλησης κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες 
αναφέρουν εξασθένηση των Συνολικών 
Προοπτικών Απασχόλησης σε έξι από 
τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηρι-
ότητας. Οι προοπτικές προσλήψεων για 
τον τομέα της Γεωργίας μειώνονται κατά 
17 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 13 
ποσοστιαίων μονάδων αναφέρεται από 
τους εργοδότες του Δημόσιου Τομέα & 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα 
των Κατασκευών εξασθενούν κατά 10 πο-
σοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προ-
οπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε 
τρεις τομείς, με σημαντικότερη την αύξη-
ση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στον το-
μέα του Τουρισμού και κατά 7 ποσοστι-
αίες μονάδες στον τομέα της Μεταποί- 
ησης.

Προοπτικές Απασχόλησης 
στον Κόσμο

Οι εργοδότες στην Ινδία, τη Βραζιλία, την 
Ταϊβάν και τον Παναμά αναφέρουν τα 
ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων 1ου τρι-
μήνου παγκοσμίως. Αντίθετα, οι εργοδό-
τες στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την 
Ιταλία αναφέρουν τις ασθενέστερες Συνο-
λικές Προοπτικές Απασχόλησης. Η αισι-
οδοξία για τις προοπτικές απασχόλησης 
έχει εξασθενίσει σε 30 χώρες, σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο και σε 23 χώ-
ρες, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους. Τα θέματα χρέ-
ους στην Ευρώπη εξακολουθούν να επη-
ρεάζουν τα σχέδια προσλήψεων των ερ-
γοδοτών σε όλο τον πλανήτη, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κίνας - για την 
οποία η Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη εξαγωγική αγορά. Η σημαντική μείω-
ση της αυτοπεποίθησης των εργοδοτών 
στην Κίνα, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, μπορεί, επίσης, να αποδοθεί και σε 
εσκεμμένες προσπάθειες της κινεζικής κυ-
βέρνησης να “κρυώσει” την οικονομία, 
Διάγραμμα 2.

Οι εργοδότες στις χώρες της Ασίας - Ωκε-
ανίας εξακολουθούν να αναφέρουν θετι-
κές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης. 
Τα άτομα που αναζητούν εργασία στην Ιν-
δία αναμένεται να επωφεληθούν από τον 
ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων που έχει 
αναφερθεί μεταξύ των 8 χωρών της πε-
ριοχής, ενώ η αυξημένη ζήτηση στελεχών 
πληροφορικής αναμένεται να επιτείνει τον 
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Διάγραμμα 1. Προοπτικές Απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Πηγή: Μanpower, 12/2011

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας          στο 1o τρίμηνο του 2012 
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ανταγωνισμό για ταλέντα, σε μια ήδη αν-
θηρή αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε σύ-
γκριση με την ίδια περίοδο του προηγού-
μενου έτους, τα σχέδια προσλήψεων εξα-
σθενούν σε 6 χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της σημαντικής μείωσης στην 
αυτοπεποίθηση των εργο-
δοτών στην Κίνα. Τα σχέδια 
προσλήψεων εξακολου-
θούν να είναι θετικά και στις 
10 χώρες, στη Βόρεια, Νό-
τια και Κεντρική Αμερική. Οι 
προοπτικές προσλήψεων 
είναι ισχυρότερες στη Βρα-
ζιλία και πιο αδύναμες στις 
ΗΠΑ, όπου οι εργοδότες, 
ωστόσο, αναμένουν μικρή 
βελτίωση στη δραστηριότη-
τα προσλήψεων κατά το 
επόμενο τρίμηνο. Στην πε-
ριοχή Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), οι 
τάσεις προσλήψεων ποικί-
λουν, με τους εργοδότες να 
αναφέρουν θετικές προθέ-
σεις προσλήψεων σε 13 
από τις 23 χώρες στις οποί-
ες διεξήχθη η έρευνα. Τα 
σχέδια προσλήψεων είναι 
ισχυρότερα στην Τουρκία, 
το Ισραήλ, τη Γερμανία, τη 
Νορβηγία και τη Σουηδία, 
και ασθενέστερα στην Ελ-
λάδα και την Ουγγαρία, 
όπου οι εργοδότες αναμέ-
νεται να προχωρήσουν σε 
μειώσεις προσωπικού, το 
επόμενο τρίμηνο.

Παρότι αναμένεται θετική 
δραστηριότητα προσλήψε-
ων σε 13 από τις 23 χώρες 
της περιοχής ΕΜΕΑ που 
συμμετείχαν στην έρευνα, οι 
προσδοκίες προσλήψεων 
των εργοδοτών είναι ασθε-
νέστερες από το προηγού-
μενο τρίμηνο σε 18 χώρες, 
και σε 12 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Οι χαμηλότερες προοπτικές προ-
σλήψεων αναφέρονται από εργοδότες 
στην Ελλάδα - όπου οι Προοπτικές δια-
τηρούνται αρνητικές εδώ και επτά διαδο-
χικά τρίμηνα - και στην Ουγγαρία. Αρνη-

τικές προθέσεις προσλήψεων αναφέρο-
νται και στην Ιταλία, την Ισπανία, την Τσε-
χία, την Ιρλανδία και τη Νότιο Αφρική, 
όπου οι εργοδότες αναφέρουν τις πρώ-
τες αρνητικές Προοπτικές Απασχόλη- 
σης, από το 2006 που ξεκίνησε εκεί η 

Έρευνα.

Οι προθέσεις προσλήψεων στη 
Γερμανία διατηρούνται συγκρα-
τημένα αισιόδοξες. Η αγορά ερ-
γασίας στη Νορβηγία και τη Σου-
ηδία αναμένεται να διατηρηθεί 
σταθερή, καθώς περίπου οι 8 
στους 10 εργοδότες σχεδιάζουν 
να διατηρήσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό τους στα ίδια επίπεδα 
κατά το 1ο τρίμηνο του έτους. 

Ωστόσο, η αγορά εργασίας της 
Μεγάλης Βρετανίας εξακολου-
θεί να πλήττεται, όπου οι Προο-
πτικές φθίνουν για τρίτο συνεχό-
μενο τρίμηνο. Με εξαίρεση την 
Τουρκία και τη Σλοβενία, οι ερ-
γοδότες στις χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης, που συμμετείχαν 
στην έρευνα, είναι λιγότερο αισι-
όδοξοι για την ικανότητά τους να 
προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Οι εργοδότες σε 6 από τις 8 χώ-
ρες αναμένεται ότι θα προσφέ-
ρουν λιγότερες ευκαιρίες απα-
σχόλησης, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, συμπερι-
λαμβανομένης της Ουγγαρίας, 
όπου πάνω από ένας στους πέ-
ντε εργοδότες αναφέρει ότι θα 
μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό 
του κατά το 1ο τρίμηνο του 
έτους. Στο μεταξύ, ο ρυθμός 
προσλήψεων διατηρείται ζωηρός 
στην Τουρκία, κυρίως λόγω της 
ενισχυμένης ζήτησης τους τομείς 
των Φαρμακευτικών, των Χρη-
ματοοικονομικών, Ασφαλειών, 
Ακίνητης Περιουσίας και Παρο-
χής Υπηρεσιών προς Επιχειρή-
σεις και της Μεταποίησης.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας 
στο 1o τρίμηνο του 2012 

M A N P O W E R

* Μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα
** Δεν περιλαμβάνονται, το Ισραήλ και η Σλοβακία οι οποίες συμμετέχουν 
 στην Έρευνα από το 4ο Τρίμηνο του 2011

Διάγραμμα 2. Μεταβολή Προοπτικών Απασχόλησης, Πηγή: Μanpower, 12/2011


