Pod embargom do ponoći 11. rujna
Priopćenje za medije
Zagreb 11. rujan 2018.

Hrvatski poslodavci planiraju manje zapošljavati do kraja ove godine
• U usporedbi s prognozama za treće tromjesečje, poslodavci u Hrvatskoj predviđaju
pad broja zaposlenih za 17 postotnih bodova.
• Mali poduzetnici su iskazali najopreznije planove zapošljavanja
• Posebno snažan pad dogodio se u Južnoj Hrvatskoj, gdje je neto prognoza
zapošljavanja pala čak 34 postotna boda, u usporedbi s prethodnim tromjesečjem.
Zagreb, 11. rujan 2018. — Optimizam hrvatskih poslodavaca kad su nova zapošljavanja u pitanju,
iskazan u dva prethodna tromjesečja, zamijenjen je puno opreznijom prognozom zapošljavanja za
slijedeće tromjesečje, s neto prognozom zapošljavanja od +9% , što je za 17 postotnih bodova slabije u
usporedbi s prethodnim tromjesečjem.
Unatoč slabijoj prognozi, istraživanje koje je obuhvatilo 620 hrvatskih poslodavaca pokazuje dalji rast
broja novih radnih mjesta tijekom posljednja tri mjeseca ove godine, no taj će rast biti puno sporiji od
rasta zabilježenog u prethodna dva tromjesečja. Kad se industrijski sektor i zemljopisne regije
pogledaju zasebno, broj novih radnih mjesta u četvrtom kvartalu očekuje se u sedam od osam
industrijskih sektora te u dvije od ukupno četiri hrvatske zemljopisne regije. Kad se te prognoze
usporede s očekivanjima koja su bila iskazana u trećem tromjesečju 2018., hrvatski poslodavci očekuju
slabije zapošljavanje u svih osam industrijskih sektora i sve četiri regije.
Kad se usporede prognoze u svih osam industrijskih sektora, u slijedećem tromjesečju najviše će se
zapošljavati u proizvodnji - neto prognoza zapošljavanja za taj sektor iznosi +26% i samo je dva
postotna boda manja od planova koji su u tom sektoru iskazani u prethodnom tromjesečju. U sektoru
turizma i ugostiteljstva prognoze zapošljavanja u slijedeća tri mjeseca su najslabije -12%. U usporedbi s
trećim tromjesečjem 2018., tu je pad raspoloženja najveći, nevjerojatna 53 postotna boda.
Kad gledamo hrvatske zemljopisne regije, najoptimističnija očekivanja zabilježena su u Središnjoj
Hrvatskoj, gdje je neto prognoza +18%, ipak, to je pad od osam postotnih bodova kad se četvrto
tromjesečje usporedi s trećim. Najslabije prognoze zabilježene su na jugu Hrvatske, gdje je neto
prognoza zapošljavanja iznosi -10%, što je pad za 34 postotna boda u usporedbi s trećim tromjesečjem
2018.
Promotrimo li prognoze prema veličini organizacija, nova zapošljavanja očekuju se u slijedećem
tromjesečju u tvrtkama svih veličina, najviše u najvećim kompanijama (+21%). Mali poduzetnici su
pokazali najveći oprez, neto prognoza zapošljavanja u njih je +2%.
Kako bi stabilizirala hrvatsko tržište rada, Vlada bi trebala prihvatiti cjeloviti novi paket fiskalnih i
parafiskalnih politika i poduzetnicima što više olakšati procese zapošljavanja novih zaposlenika.
Osobno, spreman sam staviti se na raspolaganje radnoj skupini koja bi adresirala taj problem.
Informacije koje ima ManpowerGroup iznimno su vrijedne pa mislim da bi hrvatskoj Vladi puno

pomogle u rješavanju današnje, iznimno izazovne situacije na našem tržištu rada, izjavio je Nebojša
Biškup, direktor tvrtke Manpower Hrvatska. Ukupni pad neto prognoze zapošljavanja rezultat je
znatnog smanjenja planova zapošljavanja u turizmu u slijedećem tromjesečju. Poslodavcima u
turizmu i povezanim uslugama u tom razdoblju jednostavno ne treba toliko radnika, dodao je
Biškup.
Globalne prognoze zapošljavanja.
Tvrtka Manpower Group intervjuirala je 59.351 poslodavca u 44 zemlje i područja te na taj način
prognozirala aktivnosti na tržištima rada u četvrtom tromjesečju 2018. godine. Sezonalno prilagođena
analiza* pokazuje kako poslodavci u 43 od 44 zemlje očekuju rast broja radnih mjesta u slijedećem
tromjesečju. Najbolje neto prognoze zapošljavanja zabilježene su u Japanu, Tajvanu, Sjedinjenim
Državama, Rumunjskoj i Sloveniji. Najslabije prognoze zapošljavanja iskazane su u Švicarskoj,
Argentini, Francuskoj i Italiji.
U usporedbi s trećim tromjesečjem, planovi zapošljavanja u četvrtom tromjesečju optimistični su u 22
od 44 zemlje i područja u kojima je istraživanje provedeno, slabiji u 14 zemalja, a nepromijenjeni u
osam zemalja. Kad se ovo razdoblje usporedi s istim razdobljem prošle godine, prognoze su bolje u 23
od 44 zemlje i područja, slabije u 13 i nepromijenjene u sedam zemalja**
U regiji Europa, Bliski istok i Afrika (EMEA - Europe, Middle East & Africa) rast broja zaposlenih u
četvrtom tromjesečju previđa se u 25 od 26 zemalja. Kad se ovo tromjesečje usporedi s prethodnim
tromjesečjem, broj novih radnih mjesta koja se planiraju otvoriti raste u 11 EMEA zemalja, a manji je u
devet zemalja. Kad se usporedi godina s godinom, prognoze su bolje u 13 zemalja, a lošije u sedam
zemalja. Poslodavci u Rumunjskoj i Sloveniji pokazuju najviši optimizam u EMEA regiji. Suprotno
tome, poslodavci u Švicarskoj su najmanje optimistični – zapravo, Švicarska je jedina zemlja koja ima
negativne prognoze zapošljavanja, od sve 44 zemlje i teritorija koji su sudjelovali u istraživanju.
Europska unija
Što se tiče četiri najsnažnija gospodarstva u Europi, ona uglavnom iskazuju skromne planove novih
zapošljavanja. Najoptimističniji su poslodavci u Njemačkoj, prognoze zapošljavanja u toj zemlji
najbolje su u proteklih sedam godina. Perspektive zapošljavanja u Ujedinjenom Kraljevstvu nešto su
slabije no iskazani planovi otvaranja novih radnih mjesta i dalje su relativno stabilni s oprezno
optimističnim prognozama, poput onih prije tri mjeseca i u istom razdoblju prošle godine. Istodobno,
poslodavci u Francuskoj i Italiji puno su konzervativniji. Nešto malo novih poslova bit će u svim
industrijskim sektorima i regijama u Francuskoj, no ukupne prognoze su slabije, kako gledano iz
tromjesečja u tromjesečje tako i u usporedbi godine za godinom. Prognoze zapošljavanja u Italiji nešto
malo su se popravile u odnosu na prethodno tromjesečje kada su bile negativne, a potaknute su,
djelom, snažnijom potražnjom u proizvodnom sektoru – najsnažnijom u tom sektoru još od prvog
našeg istraživanja u toj zemlji, 2003. godine.
Prognoze zapošljavanja drugdje u zapadnoj Europi variraju. U Belgiji potražnja za novim
zaposlenicima raste u svim, osim u jednom industrijskom sektoru. Poslodavci u građevinskom i
financijskom sektoru te sektoru usluga najviše će zapošljavati. Slično tome, poslodavci u Nizozemskoj
iskazuju različita očekivanja u svim industrijskim sektorima i regijama, a stabilan rast novih radnih
mjesta prognozira se u sektoru komunalnih i poslovnih usluga i financijama. Nove prilike za
zapošljavanje tražitelji posla mogu očekivati u svim regijama i svim industrijskim sektorima u
Španjolskoj. Prognoze zapošljavanja u Austriji slično su oprezno optimistične, s time da su poslodavci
u proizvodnom sektoru iskazali, već drugo tromjesečje zaredom, najveće potrebe za novim ljudima, još
od istraživanja provedenog 2008. Poslodavci u Švicarskoj imaju više dvojbi – u toj zemlji prognoze su
negativne u svim, osim u dva sektora.
Samopouzdanje poslodavaca u Istočnoj Europi na puno je višim razinama. Prognoze su pozitivne u
svim industrijskim sektorima i regijama u Sloveniji, posebno u građevinskom i financijskom sektoru te
u sektoru poslovnih usluga, u kojima su perspektive zapošljavanja znatno poboljšane, kako gledano u

usporedbi s prethodnim tromjesečjem tako i u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. I
poslodavci u Rumunjskoj predviđaju aktivno četvrto tromjesečje, posebno u proizvodnom i
građevinskom sektoru u kojima je više od trećine poslodavaca najavilo nova zapošljavanja tijekom
posljednja tri mjeseca ove godine. Slično tome, poslodavci u proizvodnom sektoru u Mađarskoj iskazali
su najsnažnija očekivanja od svih zemalja EMEA regije, a solidan rast broja novih radnih mjesta
očekuje se u građevinarstvu, transportu, logistici i u komunikacijama.
Što se tiče samopouzdanja poslodavaca u nordijskim zemljama, prognoze zapošljavanja u Finskoj su
najbolje – najviše posla u četvrtom tromjesečju biti će u proizvodnji, financijama i poslovnim
uslugama. Šveđani su nešto rezerviraniji u predviđanjima zapošljavanja, unatoč solidnom rastu broja
novih radnih mjesta u proizvodnom sektoru te u veleprodajnoj i maloprodajnoj trgovini. Norveška
predviđanja su nešto malo slabija nego prije tri mjeseca, no rast broja novih radnih mjesta očekuje se u
svim industrijskim sektorima i u svim regijama osim jedne.
Što se tiče ostatka svijeta, u razdoblju od početka listopada do kraja prosinca ove godine broj novih
radnih mjesta povećati će se u svih deset zemalja u obje Amerike i u svih osam zemalja regije AzijaPacifik, koje su sudjelovale u istraživanju.
Cjeloviti rezultati istraživanja o prognozama zapošljavanja u svakoj od 44 zemlje i područja koji su sudjelovala u anketi za
četvrto tromjesečje, zajedno s regionalnim i globalnim usporedbama, mogu se naći na internetskom odredištu
www.manpowergroup.com/meos. Slijedeće istraživanje o prognozama zapošljavanja tvrtke ManpowerGroup bit će
objavljeno 11. prosinca i detaljnije će obraditi očekivane aktivnosti na tržištima rada u prvom tromjesečju 2019. godine.
* Komentar je utemeljen na sezonski prilagođenim podacima, tamo gdje oni postoje. Podaci nisu sezonski prilagođeni za
Hrvatsku i Portugal.
** Samo 43 zemlje imaju podatke za usporedbu iz godine u godinu. Hrvatska se pridružila istraživanju prije dva tromjesečja i još
nema dovoljno podataka za usporedbu iz godine u godinu.
O tvrtki ManpowerGroup
Tvrtka ManpowerGroup® (NYSE: MAN) vodeći je globalni dobavljač rješenja za zapošljavanje. U današnjem svijetu koji se sve
brže mijenja, ManpowerGroup pomaže organizacijama u transformaciji poslovanja tražeći na tržištu rada darovite zaposlenike
kojima upravlja i procjenjuje ih, a koji će tvrtkama pomoći u ostvarenju uspjeha. Bavimo se i razvojem inovativnih rješenja za
stotine tisuća organizacija i na taj način povezujemo milijune ljudi raznih struka i vještina, zapošljavajući ih u brojnim
industrijama, na smislenim i održivim radnim mjestima. Obitelj naših stručnih poduzeća - Manpower®, Experis®, Right
Management® i ManpowerGroup® Solutions - stvara dodatnu vrijednost za naše kandidate i klijente u 80 zemalja i područja,
već 70 godina. Tijekom 2018. godine tvrtka ManpowerGroup proglašena je, deveti put zaredom, jednom od najetičnijih
kompanija u svijetu i jednom od najcjenjenijih kompanija s popisa poslovnog časopisa Fortune, šesnaesti put zaredom. Ta
priznanja dodatno učvršćuju naš položaj kao jedne od najcjenjenijih tvrtki u našoj industriji, s tržišnom markom u koju se
najviše vjeruje. Više pojedinosti o tome kako tvrtka ManpowerGroup poboljšava budućnost rada potražite na internetskom
odredištu: www.manpowergroup.com
O tvrtki Manpower Hrvatska
Tvrtka Manpower Hrvatska, jedna je od vodećih tvrtki za posredovanje pri zapošljavanju u našoj zemlji. Utemeljena je u Zagrebu
prije točno deset godina. Godišnje obrađuje više od 20 tisuća kandidata i raspolaže bazom od 100 tisuća najtalentiranijih ljudi iz
gotovo svih profesija, u svim hrvatskim regijama. Manpower Hrvatska radi za velike, kako lokalne tako i internacionalne
klijente, ali i za male poduzetnike koje povezuje s najkvalitetnijim kandidatima. Pomaže organizacijama u transformaciji
poslovanja tražeći na tržištu rada darovite zaposlenike kojima upravlja i procjenjuje ih, a koji će tvrtkama pomoći u ostvarenju
poslovnog uspjeha. Manpower Hrvatska ima više od stotinu zaposlenih i djeluje na cijelom prostoru naše zemlje. Dio je
internacionalne kompanije ManpowerGroup®. Više pojedinosti o tome kako vam možemo pomoći da nađete najbolji posao ili
najbolje zaposlenike, potražite na internetskim stranicama naše kompanije: www.manpower.hr
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