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Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα 
Η Έρευνα της Manpower 
για τις Προοπτικές Απα-
σχόλησης στην Ελλάδα 
κατά το Β’ Τρίµηνο του 
2012 πραγµατοποιήθηκε 
µέσω συνεντεύξεων σε 
αντιπροσωπευτικό δείγµα 
751 εργοδοτών. 

Όλοι οι συµµετέχοντες 
απάντησαν στην εξής
ερώτηση: «Ποια πιστεύετε 
ότι θα είναι η µεταβολή στο 
συνολικό αριθµό των ατόµων 
που απασχολούνται στον 
οργανισµό σας, στην περιοχή 
ευθύνης σας, κατά τους 
τρεις επόµενους µήνες, 
µέχρι και το τέλος Ιουνίου 
2012, σε σχέση µε το 
τρέχον τρίµηνο;»

Οι Έλληνες εργοδότες αναφέρουν δυσοίωνες προο-
πτικές προσλήψεων για το Β’ Τρίµηνο του 2012. Καθώς 
το 8% των εργοδοτών αναµένουν αύξηση των ατόµων 
που απασχολούν, το 19% µείωση και το 68% δεν 
προβλέπει µεταβολή, οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης διαµορφώνονται στο -11%. Οι Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης εµφανίζονται αρνητικές για 
οκτώ συνεχόµενα τρίµηνα.

Η συγκεκριµένη Έρευνα χρησιµοποιεί τον όρο «Συνο-
λικές Προοπτικές Απασχόλησης». Ο δείκτης αυτός 
προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που 
αναµένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το 
ποσοστό των εργοδοτών που αναµένουν µείωση της 
απασχόλησης, στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το 
ερχόµενο τρίµηνο. Το αποτέλεσµα που προκύπτει από 
αυτόν τον υπολογισµό ονοµάζεται Συνολικές Προοπτι-
κές Απασχόλησης.

Σε σύγκριση µε το Α’ Τρίµηνο του 2012, οι προοπτικές 
προσλήψεων βελτιώνονται κατά 7 ποσοστιαίες µονά-
δες, ενώ οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Σε συνέχεια της εποχικής προσαρµογής* των δεδοµέ-
νων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχο-
νται σε -13%. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται 
σχετικά σταθερά, τόσο σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο όσο και µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγού-
µενου έτους.
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Η Ελλάδα συµµετείχε στην Έρευνα για πρώτη φορά το Β' Tρίµηνο 2008.
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Συγκρίσεις
ανά Γεωγραφική Περιοχή
Δυσοίωνο αναµένεται να είναι το κλίµα των προσλή-
ψεων και στις δύο γεωγραφικές περιφέρειες, κατά 
το Β’ Τρίµηνο του 2012. Οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής 
ανέρχονται σε -13%, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα οι 
εργοδότες αναφέρουν Προοπτικές της τάξης
του -12%.

Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, οι προθέ-
σεις προσλήψεων βελτιώνονται κατά 4 ποσοστιαίες 
µονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Ευρύτερη 
Περιφέρεια Αττικής διατηρούνται σχετικά σταθερές. 
Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγού-

µενου έτους, οι Προοπτικές Απασχόλησης εµφανί-
ζουν βελτίωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων µονάδων 
στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο στην Ευρύτερη Περιφέ-
ρεια Αττικής ο δείκτης εµφανίζει µείωση της τάξης 
των 3 ποσοστιαίων µονάδων.

Με βάση τα µη προσαρµοσµένα δεδοµένα της 
Έρευνας, οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής αναφέρουν δυσοίωνες προοπτικές προσλή-
ψεων για τους επόµενους τρεις µήνες, ενώ στη 
Βόρεια Ελλάδα αναµένεται µειωµένη δραστηριότητα 
προσλήψεων. Οι Προοπτικές και στις δύο περιφέρει-
ες είναι µετρίως βελτιωµένες σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο. Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους, οι εργοδότες 
αναφέρουν µείωση στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής, αλλά µικρή βελτίωση στη Βόρεια Ελλάδα.

Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής -12 (-13)%
Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής 
αναµένουν ότι το δυσοίωνο κλίµα που επικρατεί στην 
αγορά εργασίας θα διατηρηθεί και κατά το Β’ Τρίµηνο 
του 2012, αναφέροντας Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης της τάξης του -13%. Οι Προοπτικές 
εµφανίζονται αρνητικές για εννέα συνεχόµενα 
τρίµηνα. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, 
οι προοπτικές προσλήψεων διατηρούνται σχετικά 
σταθερές, ενώ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 
του προηγούµενου έτους, οι Προοπτικές µειώνονται 
κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες.

Βόρεια Ελλάδα   -10 (-12)%
Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης 
του -12%, οι εργοδότες αναφέρουν απαισιόδοξα 
σχέδια προσλήψεων για το διάστηµα Απριλίου-Ιουνί-
ου. Οι Προοπτικές εµφανίζονται αρνητικές για οκτώ 
συνεχόµενα τρίµηνα. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλή-
ψεων ενισχύονται ελαφρώς τόσο σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο όσο και σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, βελτιω-
µένες κατά 4 και 3 ποσοστιαίες µονάδες, αντίστοιχα. 

Εποχικά Προσαρµοσµένες Προοπτικές Απασχόλησης
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

Εποχικά Προσαρµοσµένες Προοπτικές Απασχόλησης
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, µετά την αφαίρεση των εποχικών διακυµάνσεων
που σηµειώνονται στην αγορά εργασίας.



Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 

Συγκρίσεις ανά Τοµέα
Οικονοµικής
Δραστηριότητας
Μείωση του αριθµού των ατόµων που απασχολούν 
αναµένουν οι εργοδότες στο σύνολο των εννέα 
τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας κατά τους 
επόµενους τρεις µήνες. Μεγάλη κάµψη αναµένεται 
στον τοµέα του Εµπορίου (Χονδρική & Λιανική) και 
στον τοµέα των Κατασκευών, µε Συνολικές Προοπτι-
κές Απασχόλησης της τάξης του -18% και -17% 
αντίστοιχα. Δυσοίωνες προοπτικές προσλήψεων 
αναφέρονται και στον τοµέα της Μεταποίησης, µε 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του 
-16%, αλλά και στο Δηµόσιο Τοµέα και τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης ανέρχονται σε -13%. Οι εργοδότες στον τοµέα 
των Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν δυσοίω-
νες προθέσεις προσλήψεων, µε Συνολικές Προοπτι-
κές Απασχόλησης της τάξης του -11%. 

Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, ο δείκτης 
της απασχόλησης ενισχύεται σε πέντε από τους εννέα 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Οι σηµαντικότε-
ρες βελτιώσεις είναι κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες 
στον τοµέα της Γεωργίας και κατά 7 ποσοστιαίες 
µονάδες στο Δηµόσιο Τοµέα και τις Κοινωνικές Υπηρε-

σίες, ενώ οι εργοδότες στον τοµέα του Εµπορίου 
(Χονδρική & Λιανική) αναφέρουν ενίσχυση των 
Προοπτικών κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες. Στους 
άλλους τοµείς, οι προοπτικές προσλήψεων διατηρού-
νται σχετικά σταθερές ή δεν παρουσιάζουν αλλαγές.

Σε σύγκριση µε το Β' Τρίµηνο του 2011, τα σχέδια 
προσλήψεων ενισχύονται σε τρεις από τους εννέα 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Η σηµαντικότερη 
αύξηση, της τάξης των 10 ποσοστιαίων µονάδων, 
αναφέρεται στον τοµέα του Τουρισµού. Οι εργοδότες 
στον τοµέα Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο & Ύδρευση 
αναφέρουν βελτίωση των Συνολικών Προοπτικών 
Απασχόλησης κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. Παράλλη-
λα, οι προοπτικές προσλήψεων εξασθενούν σε έξι 
τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των Μεταφο-
ρών & Επικοινωνιών, όπου οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης µειώνονται κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες.

Με βάση τα µη προσαρµοσµένα στοιχεία της έρευ-
νας, οι εργοδότες αναφέρουν αρνητικές Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης σε οκτώ από τους εννέα 
τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, µε τις πιο 
αδύναµες προοπτικές προσλήψεων στον τοµέα των 
Κατασκευών και τον τοµέα των Μεταφορών & Επικοι-
νωνιών. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
ενισχύονται σε επτά τοµείς σε σύγκριση µε το προη-
γούµενο τρίµηνο, αλλά αποδυναµώνονται σε έξι 
τοµείς σε σύγκριση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 
προηγούµενου έτους.
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Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, µετά την αφαίρεση των εποχικών διακυµάνσεων
που σηµειώνονται στην αγορά εργασίας.

Γεωργία    -8 (- 9)%
Οι εργοδότες του τοµέα αυτού προβλέπουν αρνητική 
δραστηριότητα προσλήψεων κατά το προσεχές 
τρίµηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης της τάξης του -9%. Οι Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούν το αρνητικό 
τους πρόσηµο για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο, 
παρότι οι προοπτικές προσλήψεων βελτιώνονται κατά 
9 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το Α’ Τρίµηνο 
του 2012.  Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Ηλεκτρισµός, Φυσικό Αέριο
& Ύδρευση    -4 (-3)%
Οι εργοδότες προβλέπουν συνεχιζόµενη αβεβαιότητα 
στην αγορά εργασίας κατά το Β' Τρίµηνο του 2012, 
αναφέροντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης 
της τάξης του -3%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης για τον τοµέα εµφανίζονται αρνητικές για έξι 
συνεχόµενα τρίµηνα. Οι προοπτικές προσλήψεων 
διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο, ενώ οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης εµφανίζονται βελτιωµένες κατά 5 
ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Δηµόσιος Τοµέας &
Κοινωνικές Υπηρεσίες    -10 (-13)%
Οι εργοδότες στον εν λόγω τοµέα προβλέπουν 
αρνητικό κλίµα προσλήψεων κατά το προσεχές 
τρίµηνο, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης της τάξης του -13%. Οι Προοπτικές του 
κλάδου είναι σταθερά αρνητικές από το Γ’ Τρίµηνο 
του 2010, παρότι οι εργοδότες αναφέρουν βελτίωση 
της τάξης των 7 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο. Σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους, οι Προοπτικές 
διατηρούνται σχετικά σταθερές.

Εµπόριο (Χονδρική & Λιανική)  -15 (-18)%
Οι εργοδότες στον τοµέα του Εµπορίου προβλέπουν 
µια δυσοίωνη αγορά εργασίας κατά το Β’ Τρίµηνο του 
2012, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης της τάξης του -18%. Οι Προοπτικές ενισχύονται 
κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το προη-
γούµενο τρίµηνο, αλλά µειώνονται κατά 3 ποσοστιαί-
ες µονάδες σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 
προηγούµενου έτους. Οι προθέσεις προσλήψεων 
διατηρούνται αρνητικές στον εν λόγω τοµέα εδώ και 
εννέα συνεχόµενα τρίµηνα.
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Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, µετά την αφαίρεση των εποχικών διακυµάνσεων
που σηµειώνονται στην αγορά εργασίας.

Κατασκευές    -18 (-17)%
Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης 
του -17%, οι εργοδότες προβλέπουν σηµαντική 
κάµψη της αγοράς εργασίας κατά το Β’ Τρίµηνο του 
2012 και οι Προοπτικές του κλάδου διατηρούνται 
αρνητικές σε κάθε τρίµηνο από το Β’ Τρίµηνο του 
2009. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, οι 
Προοπτικές διατηρούνται σχετικά σταθερές, αλλά 
µειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση 
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Μεταποίηση   -15 (-16)% 
Με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης 
του -16% για το επερχόµενο τρίµηνο, οι εργοδότες 
προβλέπουν µείωση του αριθµού των απασχολούµε-
νων, ενώ οι προθέσεις προσλήψεων στο συγκεκριµέ-
νο κλάδο διατηρούν το αρνητικό τους πρόσηµο για 14 
συνεχόµενα τρίµηνα. Οι Προοπτικές διατηρούνται 
σχετικά σταθερές σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο, αλλά µειώνονται κατά 3 ποσοστιαίες µονά-
δες σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγού-
µενου έτους.

Τουρισµός     0 (-9)%
Σύµφωνα µε τους εργοδότες που αναφέρουν Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -9%, τα 
άτοµα που αναζητούν εργασία θα αντιµετωπίσουν µια 
δυσµενή αγορά εργασίας κατά τους προσεχείς τρεις 
µήνες. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται αρνητικά 
στον εν λόγω τοµέα για επτά συνεχόµενα τρίµηνα.
Σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, οι Προοπτι-
κές διατηρούνται σχετικά σταθερές, ενώ βελτιώνο-
νται κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους.

Μεταφορές & Επικοινωνίες  -16 (-11)%
Οι εργοδότες αναφέρουν αρνητικές προοπτικές 
προσλήψεων για το Β’ Τρίµηνο του 2012, µε Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του -11%.
Οι Προοπτικές παραµένουν σταθερές σε σχέση µε το 
προηγούµενο τρίµηνο και διατηρούν αρνητικό πρόση-
µο για το 13ο συνεχόµενο τρίµηνο. Σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, οι 
Προοπτικές µειώνονται κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες.
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Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, µετά την αφαίρεση των εποχικών διακυµάνσεων
που σηµειώνονται στην αγορά εργασίας.

Χρηµατοοικονοµικά, Ασφάλειες,
Ακίνητη Περιουσία και Παροχή
Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις  -10 (- 9)%
Οι εργοδότες στον εν λόγω τοµέα προβλέπουν κάµψη 
της αγοράς εργασίας, µε δείκτη Συνολικών Προορτι-
κών Απασχόλησης της τάξης του -9%. Οι προοπτικές 
προσλήψεων διατηρούνται αµετάβλητες σε σύγκριση 
µε το προηγούµενο τρίµηνο και οι Συνολικές Προοπτι-
κές Απασχόλησης διατηρούν το αρνητικό τους πρόση-
µο για έβδοµο συνεχόµενο τρίµηνο. Σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους, οι 
Προοπτικές µειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες.
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Oι Προοπτικές Απασχόλησης στον Κόσµο

Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 

Η Έρευνα της Manpower 
για τη σφυγµοµέτρηση των 
τάσεων της απασχόλησης* 
διεξάγεται κάθε τρίµηνο, σε 
41 από τις σηµαντικότερες 
αγορές εργασίας στον 
κόσµο. Περισσότεροι από 
65.000 εργοδότες συµµε-
τείχαν στην Έρευνα για τη 
σφυγµοµέτρηση των προσ-
δοκιών προσλήψεων κατά 
την περίοδο Απρίλιος-Ιούνι-
ος 2012.  

Όλοι οι συµµετέχοντες 
απάντησαν στην εξής ερώ-
τηση: «Ποια πιστεύετε ότι 
θα είναι η µεταβολή στο 
συνολικό αριθµό των 
ατόµων που απασχολούνται 
στον οργανισµό σας, στην 
περιοχή ευθύνης σας, κατά 
τους τρεις επόµενους 
µήνες, µέχρι και το τέλος 
Ιουνίου 2012, σε σχέση µε 
το τρέχον τρίµηνο;»

Είναι σαφές ότι πολλά από τα οικονοµικά ζητήµατα που 
συναντήσαµε κατά το πρώτο τρίµηνο του 2012 δεν 
έχουν επιλυθεί και εξακολουθούν να επηρεάζουν τις 
εκτιµήσεις των εργοδοτών. Οι εργοδότες βρίσκονται 
ακόµη αντιµέτωποι µε τις διακυµάνσεις στη ζήτηση και 
παρά το ότι παρατηρούµε ενδείξεις βελτίωσης σε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, οι βελτιώσεις 
αυτές δεν οδηγούν σε σηµαντική αύξηση της απασχό-
λησης.

Παρά τη συνεχιζόµενη αβεβαιότητα, οι εργοδότες σε 
32 από τις 41 χώρες που συµµετέχουν στην Έρευνα της 
Manpower αναµένεται να αυξήσουν – λιγότερο ή 
περισσότερο – το ανθρώπινο δυναµικό τους κατά το 
δεύτερο τρίµηνο, ενώ σε 23 χώρες οι προοπτικές για 
την απασχόληση καταγράφονται ενισχυµένες σε σχέση 
µε το προηγούµενο τρίµηνο. Το ευχάριστο νέο για αυτό 
το τρίµηνο είναι η σταθερότητα των προοπτικών 
απασχόλησης, µε τους εργοδότες σε 37 αγορές να 
δηλώνουν ότι, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, οι 
προσλήψεις θα παραµείνουν στα ίδια επίπεδα ή και θα 
αυξηθούν. Ωστόσο, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του προηγούµενου έτους, ο ρυθµός των 
προσλήψεων αναµένεται να επιβραδυνθεί σε 24 χώρες.

Τα παγκόσµια στοιχεία δεν παρουσιάζουν εκπλήξεις 
αυτό το τρίµηνο, καθώς οι αυξηµένες ευκαιρίες 
απασχόλησης σε διάφορες γωνιές του πλανήτη 
αντισταθµίζονται από την κάµψη της απασχόλησης σε 
ορισµένες χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική). Οι εργοδότες στην Ινδία, τη 
Βραζιλία, την Ταϊβάν και το Περού αναφέρουν τα 
ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων Β’ Τριµήνου, ενώ οι 
εργοδότες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Τσεχία και την 
Ουγγαρία αναφέρουν αρνητικές προθέσεις προσλήψε-
ων, καθώς και τις χαµηλότερες Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Ο τοµέας των Υπηρεσιών εξακολουθεί να αποτελεί την 
κινητήρια δύναµη πίσω από τις στιβαρές εκτιµήσεις που 
καταγράφονται στη Βραζιλία και την Ινδία, ενώ στο 
µεγαλύτερο µέρος της Ασίας-Ωκεανίας, η ζήτηση 
αρχίζει να εµφανίζει κάµψη. Η κάµψη του τοµέα των 
Χρηµατοοικονοµικών σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 
του προηγούµενου έτους είναι αξιοσηµείωτη, ιδιαίτερα 
στην Ευρώπη. Αντίθετα, η αισιοδοξία των εργοδοτών 
του κλάδου στις ΗΠΑ βελτιώνεται ελαφρώς τόσο σε 
σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο όσο και µε το 
προηγούµενο έτος.
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Β’ Τρίµηνο 2012Α’ Τρίµηνο 2012

Διαφορά µεταξύ
Α’ Τριµήνου 2012 και

Β’ Τριµήνου 2012 

Διαφορά µεταξύ
Β’ Τριµήνου 2011 και

Β’ Τριµήνου 2012 

EMEA*

Β’ Τρίµηνο 2011

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

% %%

% %%

Β’ Τρίµηνο 2012Α’ Τρίµηνο 2012

Διαφορά µεταξύ
Α’ Τριµήνου 2012 και

Β’ Τριµήνου 2012 

Διαφορά µεταξύ
Β’ Τριµήνου 2011 και

Β’ Τριµήνου 2012 

Αµερική

Β’ Τρίµηνο 2011

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

% % %

Χονγκ Κονγκ 19 (20)1 14 (15)1 8 (9)1 -6 (-6)1 -11 (-11)1

Ταϊβάν 45 (40)1 23 (32)1 36 (31)1 13 (-1)1 -9 (-9)1

Σιγκαπούρη 30 (30)1 16 (16)1 20 (20)1 4 (4)1 -10 (-10)1

Νέα Ζηλανδία 18 (16)1 16 (18)1 18 (17)1 2 (-1)1 0 (1)1

Kίνα 29 (32)1 17 (17)1 19 (21)1 2 (4)1 -10 (-11)1

Ινδία 49 (46)1 41 (43)1 48 (44)1 7 (1)1 -1 (-2)1

Ιαπωνία 21 (9)1 5 (11)1 23 (11)1 18 (0)1 2 (2)1

Αυστραλία 23 (22)1 13 (13)1 13 (13)1 0 (0)1 -10 (-9)1

Ασία - Ωκεανία Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης

Β’ Τρίµηνο 2011 Α’ Τρίµηνο 2012 Β’ Τρίµηνο 2012

Διαφορά µεταξύ
Α’ Τριµήνου 2012 και

Β’ Τριµήνου 2012 

Διαφορά µεταξύ
Β’ Τριµήνου 2011 και

Β’ Τριµήνου 2012 

* 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 17 παρελθόντων τριµήνων
  για να εφαρµοστεί η εποχική προσαρµογή.

2 (0)1 8 (6)1 10 (3)1 6 (6)1Αυστρία -2 (3)1

12 (11)1 4 (3)1 1 (-1)1 -8 (-8)1Βέλγιο 3 (4)1

15 8 4 -7Βουλγαρία 4

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

9 (10)1 7 (9)1 1 (0)1 -2 (-1)1Γερµανία 6 (9)1

3 (1)1 2 (0)1 2 (0)1 -1 (-1)1Ελβετία 0 (0)1

Ελλάδα -10 (-12)1 7 (1)1 -1 (-1)1-11 (-13)1-18 (-14)1

-3 (-3)1 -3 (-2)1 2 (0)1 0 (1)1Ιρλανδία -5 (-2)1

-4 (-4)1 -8 (-8)1 0 (-1)1 -4 (-4)1Ισπανία -8 (-7)1

– 17 4 –Ισραήλ 13

-2 (-3)1 -1 (-2)1 7 (5)1 1 (1)1Ιταλία -8 (-7)1

2 (2)1 2 (2)1 4 (2)1 0 (0)1Μεγάλη Βρετανία -2 (0)1

3 (6)1 8 (11)1 2 (2)1 5 (5)1Νορβηγία 6 (9)1

3 11 -6-3Ουγγαρία -14

12 (12)1 3 (-1)1 6 (-6)16 (6)1Πολωνία 3 (7)1

5 (7)1 3 (0)1 4 (6)19 (13)1Ρουµανία 6 (13)1

5 9 9 4Σλοβενία 0

– 2 1 –Σλοβακία 1

6 (4)1 11 (9)1 7 (1)1 5 (5)1Σουηδία 4 (8)1

34 26 4 -8Τουρκία 22
4 (3) -3 (-4)1 1 (-3)1 -7 (-7)1Τσεχική Δηµοκρατία -4 (-1)1

-1 (0)1 -8 (-8)1Αργεντινή 23 (22)1 15 (14)116 (14)1

39Βραζιλία 40 6 -133
13 (15)1Γουατεµάλα 6 (8)1 0 (4)1 7 (7)113 (11)1

ΗΠΑ 10 (8)1 12 (10)1 7 (1)1 2 (2)15 (9)1

Καναδάς 16 (13)1 16 (13)1 10 (-1)1 0 (0)16 (14)1

17 18 1 1Κολοµβία 17
16 (19)1 14 (17)1 -6 (1)1 -2 (-2)1Κόστα Ρίκα 20 (16)1

Μεξικό 16 (16)1 15 (15)1 2 (1)1 -1 (-1)113 (14)1

Παναµάς 22 16 -8 -624

16 (20)1 23 (27)1 4 (11)1 7 (7)119 (16)1Περού

3 (3)1 0 (0)1 -1 (-2)1 -3 (-3)1Ολλανδία 1 (2)1

6 (3)1 0 (-2)1 -1 (-1)1 -6 (-5)1Νότια Αφρική 1 (-1)1
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Μεταβολή Προοπτικών
Απασχόλησης ανά Τρίµηνο

Μεταβολή Προοπτικών
Απασχόλησης ανά Έτος

Μη εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα*

Δεν περιλαµβάνονται το Ισραήλ και η Σλοβακία, οι οποίες συµµετέχουν στην 'Ερευνα από το Δ' Τρίµηνο του 2011**

41 Χώρες 39 Χώρες**

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

Ουγγαρία 11 * 
Περού 11 
Σλοβενία 9 *
Βραζιλία 6 * 
Ιταλία 5 
Βουλγαρία 4 *
Γουατεµάλα 4
Ισραήλ  4 *
Κίνα  4
Σιγκαπούρη 4
Τουρκία 4 *
Αυστρία 3 
Μεγάλη Βρετανία 2 
Νορβηγία 2 
Γαλλία 1 
Ελλάδα 1 
ΗΠΑ 1 
Ινδία 1
Κολοµβία 1 * 
Κόστα Ρίκα 1 
Μεξικό 1 
Σλοβακία 1 
Σουηδία 1 
Αργεντινή 0 
Αυστραλία 0
Γερµανία 0 
Ελβετία 0 
Ιαπωνία 0 
Ιρλανδία 0 
Ρουµανία 0 
Βέλγιο -1 
Ισπανία -1 
Καναδάς -1 
Νέα Ζηλανδία -1 
Νότιος Αφρική -1
Πολωνία -1
Ταϊβαν -1 
Ολλανδία -2
Τσεχική Δηµοκρατία -3 
Χονγκ Κονγκ -6
Παναµάς -8 * ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ
Γουατεµάλα 7
Περού 7
Αυστρία 6 
Ρουµανία 6
Νορβηγία 5 
Σουηδία 5
Σλοβενία 4 * 
Ιαπωνία 2 
ΗΠΑ 2 
Ιρλανδία 1 
Ιταλία 1
Κολοµβία 1 *
Νέα Ζηλανδία 1 
Καναδάς 0 
Μεγάλη Βρετανία 0 
Βραζιλία -1 *
Γαλλία -1 
Γερµανία -1 
Ελβετία -1 
Ελλάδα -1 
Μεξικό -1 
Ινδία -2
Κόστα Ρίκα -2 
Ολλανδία -3
Ισπανία -4
Νότιος Αφρική -5
Ουγγαρία -6 * 
Παναµάς -6 
Πολωνία -6 
Βουλγαρία -7 * 
Τσεχική Δηµοκρατία -7
Αργεντινή -8 
Βέλγιο -8 
Τουρκία -8 *
Αυστραλία -9 
Ταϊβαν -9 
Σιγκαπούρη -10 
Κίνα -11
Χονγκ Κονγκ -11 

Manpower - Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα 

Συµµετέχοντες στην Έρευνα ανά Περιοχή 

Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχό-
λησης κατά το Β’ Τρίµηνο του 2012 βασίζεται στις 
απαντήσεις που έδωσαν περισσότερα από 65.000 
ανώτατα και ανώτερα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναµικού, από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς σε 
όλο τον κόσµο. Το 46% των συµµετεχόντων προέρχο-
νται από 10 χώρες της Αµερικής, το 24% από οκτώ 
χώρες της περιφέρειας Ασίας-Ωκεανίας και το 30% 
από 23 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση 
Ανατολή και Αφρική).

Ασία - Ωκεανία
24%

EMEA
30%

Αµερική
46%
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Σχετικά µε την Έρευνα
της Manpower
για τις Προοπτικές
Απασχόλησης 
Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης 
διεξάγεται κάθε τρίµηνο και καταγράφει τις προθέσεις των 
εργοδοτών να αυξήσουν ή να µειώσουν τον αριθµό των 
ατόµων που απασχολούν στην επιχείρησή τους, κατά το 
προσεχές κάθε φορά τρίµηνο. Η Έρευνα διεξάγεται για 50 
χρόνια και είναι µία από τις πιο έγκυρες και αξιόπιστες 
έρευνες για την απασχόληση στον κόσµο. Στην επιτυχία 
της συντελούν οι παρακάτω παράγοντες:

Είναι Μοναδική στο Eίδος της: Σε ό,τι αφορά το µέγεθος 
(πλήθος συµµετεχόντων και γεωγραφική κάλυψη), τη 
µακροβιότητα και το αντικείµενο το οποίο εξετάζει. 

Είναι Επικεντρωµένη στο Μέλλον: Η Έρευνα της 
Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης είναι η πλέον 
εκτεταµένη έρευνα που επικεντρώνεται στο µέλλον, καθώς 
οι συµµετέχοντες εργοδότες καλούνται να προβλέψουν τη 
µεταβολή που θα εµφανίσει η απασχόληση στον οργανισµό 
τους, για το επόµενο κάθε φορά τρίµηνο. Αντίθετα, άλλες 
έρευνες και µελέτες επικεντρώνονται σε αναδροµικά 
δεδοµένα και αναφέρουν τι έχει ήδη συµβεί στο παρελθόν. 

Είναι Ανεξάρτητη: Η Έρευνα διεξάγεται µε τη χρήση 
αντιπροσωπευτικού δείγµατος εργοδοτών από όλες τις 
χώρες στις οποίες πραγµατοποιείται. Οι συµµετέχοντες 
εργοδότες δεν αντλούνται από την πελατειακή βάση της 
Manpower. 

Είναι Εµπεριστατωµένη: Η Έρευνα βασίζεται σε 
συνεντεύξεις µε περισσότερους από 65.000 εργοδότες 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, σε 41 χώρες, µε σκοπό 
να καταγραφούν οι τάσεις απασχόλησης για το επόµενο 
κάθε φορά τρίµηνο. Το αντιπροσωπευτικό αυτό δείγµα 
επιτρέπει την ανάλυση των αποτελεσµάτων ανά πολλούς 
επιµέρους τοµείς και περιοχές, έτσι ώστε να εξάγονται πιο 
λεπτοµερείς πληροφορίες.

Είναι Στοχευµένη: Για πέντε δεκαετίες, η Έρευνα αντλεί τα 
δεδοµένα της θέτοντας µία και µοναδική ερώτηση στους 
εργοδότες. 

Ερώτηση
Όλοι οι εργοδότες που συµµετέχουν στην Έρευνα απαντούν 
στην ίδια ερώτηση: «Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η µεταβολή 
στο συνολικό αριθµό των ατόµων που απασχολούνται στον 
οργανισµό σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις 
επόµενους µήνες, µέχρι και το τέλος Ιουνίου 2012, σε σχέση 
µε το τρέχον τρίµηνο;»

Μεθοδολογία
Η Έρευνα της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης 
διεξάγεται χρησιµοποιώντας εγκεκριµένη µεθοδολογία, 
σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα της έρευνας αγοράς. 
Η ερευνητική οµάδα για τις 41 χώρες όπου διεξάγεται η 
Έρευνα περιλαµβάνει τις εσωτερικές ερευνητικές οµάδες 
της ManpowerGroup και της Infocorp Ltd. Η δοµή της 
Έρευνας έχει σχεδιαστεί µε τρόπο ώστε να είναι αντιπρο-
σωπευτική της κάθε εθνικής οικονοµίας. Το περιθώριο 
λάθους για όλα τα εθνικά, περιφερειακά και παγκόσµια 
δεδοµένα δεν ξεπερνάει το +/- 3,9%.

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
Η συγκεκριµένη Έρευνα χρησιµοποιεί τον όρο «Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης». Ο δείκτης αυτός προκύπτει 
όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναµένουν 
αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των 
εργοδοτών που αναµένουν µείωση της απασχόλησης στην 
περιοχή ευθύνης τους κατά το ερχόµενο τρίµηνο. Το 
αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισµό 
ονοµάζεται Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης.

Εποχική Προσαρµογή Δεδοµένων
Οι εποχικές προσαρµογές εφαρµόστηκαν στα δεδοµένα 
από την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Αυστρία, το Βέλγιο, 
τον Καναδά, την Κόστα Ρίκα, την Κίνα, την Τσεχία,
τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, τη Γουατεµάλα,
το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία,
την Ιαπωνία, το Μεξικό, τις Κάτω Χώρες, τη Νέα Ζηλανδία, 
τη Νορβηγία, το Περού, την Πολωνία, τη Ρουµανία,
τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία, τη Σουηδία, 
την Ελβετία, την Ταϊβάν, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, για να προσθέσουν ακόµη περισσό-
τερη αξιοπιστία και εγκυρότητα στα δεδοµένα της έρευ-
νας. Αυτές οι προσαρµογές επιτρέπουν την ανάγνωση των 
δεδοµένων, χωρίς τις διακυµάνσεις στην απασχόληση,
οι οποίες συνήθως σηµειώνονται την ίδια χρονική περίοδο 
κάθε χρόνο.

Η ManpowerGroup σκοπεύει να εφαρµόσει τις εποχικές 
προσαρµογές σε δεδοµένα και άλλων χωρών στο µέλλον, 
καθώς µέσω της Έρευνας αποκτά πρόσβαση σε περισσό-
τερα ιστορικά δεδοµένα. Σηµειώνεται ότι το Β’ Τρίµηνο του 
2008, η ManpowerGroup υιοθέτησε τη µέθοδο 
TRAMO-SEATS για την εποχική προσαρµογή των 
δεδοµένων.
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Η ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) είναι η παγκόσµια ηγετική δύναµη στη δηµιουργία και προσφορά καινοτόµων λύσεων 
ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες-πελάτες της να επιτύχουν τους επιχειρηµατικούς τους στόχους και 
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Με την εµπειρία 60 και πλέον ετών που διαθέτει, η εταιρεία µας, µε κύκλο εργασιών 
$22 δισ., δηµιουργεί µία ολοκληρωµένη σειρά καινοτόµων λύσεων που βοηθούν τους πελάτες µας να επιτύχουν στην Εποχή του 
Ανθρώπου. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν όλες τις ανάγκες που αφορούν το ταλέντο, από την εύρεση και αξιολόγηση, την 
εκπαίδευση και ανάπτυξη και την υποστήριξη στελεχών σε θέµατα διαχείρισης σταδιοδροµίας έως την εξωτερική 
ανάθεση τµηµάτων / λειτουργιών / έργων (outsourcing) και τη συµβουλευτική σε ζητήµατα σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό.
Η ManpowerGroup, εταιρεία-ηγέτης στον τοµέα της, διατηρεί το ευρύτερο δίκτυο παγκοσµίως, µε σχεδόν 3.900 γραφεία σε 80 
χώρες, αποτελώντας ένα δυναµικό συνδυασµό απαράµιλλης παγκόσµιας παρουσίας, διορατικότητας και γνώσης των τοπικών 
αγορών όπου δραστηριοποιείται. Έτσι, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 400,000 πελατών της ετησίως –διεθνείς, πολυεθνικές 
και τοπικές εταιρείες, µικρού και µεσαίου µεγέθους, από κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Συνδέοντας τη  βαθιά 
κατανόηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων µε την επιχειρηµατική φιλοδοξία, η ManpowerGroup βοηθά τους συνεργάτες της, 
οργανισµούς  και  άτοµα,  να πετύχουν περισσότερα απ’ όσα είχαν ποτέ οραµατιστεί. Το σύνολο των λύσεων της ManpowerGroup 
προσφέρεται µέσω των brands: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ και Right Management®.

Μάθετε περισσότερα για το πώς η ManpowerGroup µπορεί να σας βοηθήσει να βγείτε νικητές στην Εποχή του Ανθρώπου 
στο www.manpowergroup.com.

Σχετικά µε τη ManpowerGroup™

Η ManpowerGroup λανσάρει την «πρώτη γενιά» της 
Έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης στις 
Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά.
Η ManpowerGroup Μεγάλης Βρετανίας ξεκινάει 
Έρευνα αντίστοιχη µε αυτή που διεξάγεται στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, µε την ονοµασία «Quarterly Survey 
of Employment Prospects». Η Έρευνα υιοθετεί την ίδια 
επικεντρωµένη στο µέλλον λογική, όπως και στις ΗΠΑ, 
και είναι η πρώτη του είδους της στην Ευρώπη.
Λανσάρεται στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά 
η «δεύτερη γενιά» της Έρευνας της Manpower για τις 
Προοπτικές Απασχόλησης. Η µεθοδολογία αναβαθµί-
ζεται για να εµπεριέχει τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τοµέα της έρευνας αγοράς.
Η Έρευνα «Quarterly Survey of Employment 
Prospects» της ManpowerGroup UΚ αναβαθµίζεται και 
υιοθετεί πιο εξελιγµένη µεθοδολογία. Η 
ManpowerGroup του Μεξικού και η ManpowerGroup
Ιρλανδίας ξεκινούν την Έρευνα στις χώρες τους.
Λανσάρεται η «τρίτη γενιά» της Έρευνας της 
Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης, µε 
ταυτόχρονη επέκταση σε συνολικά 18 χώρες σε όλο 
τον κόσµο: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, 
Γαλλία, Γερµανία, Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Ιταλία, 
Ιαπωνία, Μεξικό, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σιγκαπού-
ρη, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ηνωµέ-
νες Πολιτείες.
Η ManpowerGroup Νέας Ζηλανδίας ξεκινά την Έρευνα. 
Στην Έρευνα προστίθενται οι Κίνα, Ινδία, Ελβετία και 
Ταϊβάν.

2011

2012

Η Έρευνα ξεκινά σε Κόστα Ρίκα, Περού και Ν. Αφρική. 
Το Γ’ Τρίµηνο του έτους προστίθενται εποχικά 
προσαρµοσµένα στοιχεία στις Έρευνες που διεξάγο-
νται σε Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 
Χονγκ Κονγκ, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Κάτω 
Χώρες, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Ισπανία και Σουηδία. 
Η ManpowerGroup Ν. Αφρικής λανσάρει την Έρευνα.
Η ManpowerGroupΑργεντινής συµµετέχει στην 
Έρευνα. Η Έρευνα στη Νέα Ζηλανδία προσθέτει 
εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα, από το Α’ Τρίµηνο 
του έτους.
Η Έρευνα ξεκινά σε Κολοµβία, Δηµοκρατία της 
Τσεχίας, Ελλάδα, Γουατεµάλα, Πολωνία και Ρουµα-
νία. Εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα προστίθε-
νται στις Έρευνες που διεξάγονται σε Κίνα και 
Ταϊβάν το Β’ Τρίµηνο. Εποχικά προσαρµοσµένα 
δεδοµένα προστίθενται στις Έρευνες που διεξάγο-
νται σε Ινδία και Ελβετία το Γ’ Τρίµηνο.
Η Έρευνα ξεκινά στην Ουγγαρία και τη Βραζιλία.
Η ManpowerGroup Παναµά συµµετέχει στην Έρευνα 
επεκτείνοντας το συνολικό πρόγραµµα σε 36 χώρες 
παγκοσµίως. Το Περού προσθέτει εποχικά προσαρµο-
σµένα δεδοµένα στο Β’ τρίµηνο. Η Κόστα Ρίκα προσθέ-
τει εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα στο Δ’ τρίµηνο.
Το Α’ Τρίµηνο, η Έρευνα ξεκινά σε Βουλγαρία, 
Σλοβενία και Τουρκία. Επιπλέον, εποχικά προσαρµο-
σµένα στοιχεία προστίθενται το Α’ Τρίµηνο για την 
Αργεντινή και τη Νότια Αφρική. Το Δ’ Τρίµηνο η 
Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης της 
Manpower ξεκινά στο Ισραήλ και τη Σλοβακία. 
Αρχής γενοµένης από το δεύτερο τρίµηνο, οι 
ManpowerGroup Τσεχίας, Ελλάδας, Γουατεµάλας, 
Πολωνίας και Ρουµανίας έχουν στη διάθεσή τους 
εποχικά προσαρµοσµένα δεδοµένα.
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