
Εξέλιξη ηος Δείκηη Πποοπηικών Απαζσόληζηρ ζηην Ελλάδα 

«Η έξεπλα (9/2014 Man Power Group) αληαλαθιά ηελ αηζηνδνμία ησλ ειιήλσλ εξγνδνηώλ , γεγνλόο πνπ έρεη 
κείδνλα ζεκαζία αλ αλαινγηζηνύκε όηη ε ζπγθεθξηκέλε ηάζε ηζρπξνπνηείηαη ζηαζεξά  ηα ηειεπηαήα 2,5 ρξόληα, 
ηδηαίηεξα κεηά από κία πεξίνδν αξλεηηθώλ πξνβιέςεσλ από ηνπο εξγνδόηεο . 

Τελ ήδηα ζηηγκέ ν́κσο αμήδεη λα ζεκεησ́ζνπκε ν́ηη νη κηθξέο θαη πνιπ́ κηθξέο επηρεηξέζεηο – πνπ απνηεινπ́λ θαη ηελ 
ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο νηθνλνκήαο – παξνπζηάδνπλ κηθξόηεξν βαζκό αηζηνδνμίαο ζπγθξηηηθά κε ηηο κεζαίεο 
θαη κεγάιεο επηρεηξέζεηο. Είλαη ζεκαληηθό, ζηαδηαθά, απηόο ν βαζκόο αηζηνδνμίαο λα πεξάζεη θαη ζηηο κηθξόηεξεο 
επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ ζα δηακνξθώζεη έλα δηαθνξεηηθό θιίκα, εληζρύνληαο ηηο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο. 

Μνινλόηη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζαθώο ζεηηθά , ηελ ήδηα ζηηγκέ εήλαη μεθάζαξν ν́ηη ε καξαζσ́ληνο πξνζπάζεηα ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο λα επηβηώζεη ελ κέζσ ησλ δξαζηηθώλ κέηξ σλ ιηην́ηεηαο θαη ησλ πνιπ́-επίπεδσλ 
εκπνδίσλ αλαθνξηθά κε ηελ εύξεζε ρξεκαηνδόηεζεο αιιά θαη ζπζηεκαηηθήο ππνζηήξημεο έρεη εμαληιήζεη ηηο 
απαξαίηεηεο δπλαηόηεηεο ησλ εξγνδνηώλ λα πξνζειθύζνπλ , επηιέμνπλ, θαιιηεξγήζνπλ θαη δηαηεξήζνπλ ηα 
ηαιέληα πνπ απαηηνύληαη γηα λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία θαη ε αλάπηπμε . 

Η απνθαζηζηηθν́ηεηα ησλ Ειιέλσλ επηρεηξεκαηησ́λ θαη ησλ επηρεηξέζεσλ αλεμαξηέησο ηνκέα θαη κεγέζνπο λα 
μεπεξάζνπλ ηηο κλεκεηώδεηο πξνθιήζεηο θαη λα μαλά -ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο απνηειεή βαζηθν́ παξάγνληα γηα 
ηελ επαλεθθήλεζε ηεο νηθνλνκήαο καο , απαηηνύληαη αθόκε πνιιά. Είλαη αλαγθαίν λα αληηκεησπίζνπκε ην 
πξσηνθαλέο πνζνζηό αλεξγίαο ην νπνίν θαη απνηειεί κία θνηλσληθή απεηιή εζληθήο ζεκαζίαο , θαη λα 
θεθαιαηνπνηήζνπκε ηελ δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο ηθαλν́ηεηεο θαη ηα ηαιέληα ηνπ αλζξσ́πηλνπ δπλακηθνπ́ καο . 
Χξεηαδόκαζηε ηνικεξή εγεζία θαη ηζρπξή ζπλεξγαζία κεηαμύ όισλ ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ - κία 
ζπκκαρία όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνύλ άκεζα έ έκκεζα λα ζπκβάινπλ ζηελ δηακν́ξθσζε ξεαιηζηηθσ́λ θαη 
πξαθηηθώλ ιύζεσλ», δηλώνει η Δπ. Κοςζία. 



 
 
 
έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα γηα ηηο Πξννπηηθέο Απαζρόιεζεο* γηα ην δηάζηεκα Οθησ́βξηνο - Δεθέκβξηνο 2014. 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζηελ εμέο εξσ́ηεζε: «Πνηα πηζηεπ́εηε ν́ηη ζα εήλαη ε κεηαβνιέ ζην ζπλνιηθν́ 
αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ νξγαληζκό ζαο , ζηελ πεξηνρέ επζπ́λεο ζαο, θαηά ηνπο ηξεηο 
επόκελνπο κήλεο, κέρξη θαη ην ηέινο Δεθεκβξίνπ 2014, ζε ζρέζε κε ην ηξέρνλ ηξήκελν;» 

Σε παγθν́ζκην επήπεδν, ηα ζρέδηα πξνζιέςεσλ εήλαη θπξήσο ζεηηθά , κε ηνπο εξγνδν́ηεο ζε 36 από ηηο 42 ρώξεο 
λα αλακέλνπλ λα απμέζνπλ ηνλ αξηζκν́ ησλ αην́κσλ πνπ απαζρνινπ́λ θαηά ην δηάζηεκα Οθησ́βξηνο - Δεθέκβξηνο. 



Οη πξνβιέςεηο, σζηόζν, είλαη πην ήπηεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γ ' Τξηκήλνπ ηνπ 2014, κε ηηο 
Πξννπηηθέο λα βειηηώλνληαη ζε κόιηο 15 από ηηο 42 ρώξεο. Ωζηόζν, νη εξγνδν́ηεο αλακέλνπλ λα θιεήζνπλ ηε 
ρξνληά πην αηζηόδνμα ζε ζρέζε κε ην 2013, κε ηηο Πξννπηηθέο λα εληζρπ́νληαη ζε 29 ρώξεο ζε ζύγθξηζε κε ην 
αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαη λα απνδπλακσ́λνληαη ζε κν́ιηο 12. 

Πην αηζην́δνμα ζρέδηα πξνζιέςεσλ θαηαγξάθνληαη γηα ην ηέηαξην ηξήκελν ζηελ Θλδήα , ηελ Ταη̈βάλ θαη ηε Νέα 
Ζειαλδία, ελώ νη πην αδύλακεο -θαη κν́λεο- αξλεηηθέο πξνβιέςεηο θαηαγξάθνληαη ζηελ Θζπαλία , ηελ Θηαιήα, ηελ 
Θξιαλδία, ηε Δεκνθξαηήα ηεο Τζερήαο θαη ηελ Φηλιαλδήα. 



 



 



 

 
 


