איסור פרסום חמור עד  04.06.20שעה ( 00.01שעון החוף המזרחי)
-הודעה לעיתונות-

סקר התעסוקה העולמי של ManpowerGroup

המעסיקים מדווחים על פסימיות בצפי גיוסי העובדים לרבעון השלישי של 2020
 10%מהמעסיקים צופים כי יחזרו לפעילות מלאה רק בסוף השנה


התחזיות העגומות בשוק העבודה העולמי בעקבות מגפת הקורונה מתממשות גם בישראל  -הסקר שהתקיים
במהלך התקופה יוצאת הדופן של התפרצות מגפת קורונה משקף את השלכותיו של משבר הבריאות העולמי



סקר צפי התעסוקה של  ManpowerGroupנערך מדי רבעון במטרה לאמוד את כוונות המעסיקים להגדיל או
לצמצם את מצבת כוח האדם שלהם ברבעון הבא .סקר תוכניות הגיוס המקיף של  ManpowerGroupמתקיים
כבר מעל  55שנים ונחשב לאחד מהסקרים המהימנים בעולם בנושא פעילות התעסוקה



 10%מהמעסיקים צופים כי יחזרו לפעילות מלאה רק בסוף השנה



המעסיקים מדווחים על תוכניות הגיוס החלשות ביותר מאז החל הסקר הרבעוני ב2011-



באזור הצפון קצב גיוס העובדים צפוי להיות החלש ביותר מכל הארץ



התחום בו דווחה הפגיעה הגדולה ביותר בהיקף הפעילות הוא באופן לא מפתיע המסעדנות והמלונאות  -עם
ירידה משוקללת בפעילות של 68%

תל-אביב ,ישראל 4 ,יוני  – 2020הסקר שהתקיים במהלך התקופה יוצאת הדופן של התפרצות מגיפת קורונה משקף
את השלכותיו של משבר הבריאות העולמי והתוצאות בו שונות במידה רבה מהרבעונים הקודמים.
סקר צפי התעסוקה של  ManpowerGroupלרבעון השלישי של  2020מבוסס על מדגם מייצג של מעסיקים בישראל.
כל משתתפי הסקר נשאלו שאלה אחת זהה" :מהם השינויים שאת/ה צופה בהיקף הכללי של התעסוקה באזורך בשלושת

החודשים הקרובים (עד סוף ספטמבר  )2020בהשוואה לרבעון הנוכחי?"
המעסיקים בישראל מדווחים על פסימיות בתוכניות הגיוס  20% -מהמעסיקים צופים ירידה בגיוס עובדים58% ,
צופים שלא יהיה שינוי ורק  13%מהמעסיקים צופים עלייה במצבת כוח האדם שלהם .לפיכך צפי התעסוקה נטו בישראל
עומד על ' .-7%צפי תעסוקה נטו' נגזר מאחוז המעסיקים הצופים עלייה בפעילות הגיוס ,פחות אחוז המעסיקים הצופים
ירידה בהיקף התעסוקה באזורם ברבעון הבא .תוצאת החישוב היא 'צפי התעסוקה נטו'.
בנוסף ,על מנת להבין את השפעות משבר הבריאות העולמי על תחזיות התעסוקה על הרבעון השלישי של ,2020
נשאלו מעסיקים בישראל כיצד השפיע משבר הקורונה על הפעילות העסקית שלהם בשלושת החודשים האחרונים
וכמה זמן הם צופים שמשבר זה ימשך:


 16%מהמעסיקים ענו כי הפעילות העסקית שותקה לחלוטין (ירדה ב)100%-



 13%מהמעסיקים דיווחו כי הפעילות ירדה ב80-99 % -



 21%מהמעסיקים דיווחו כי הפעילות ירדה ב50-80 % -



 24%מהמעסיקים דיווחו כי פעילותם ירדה עד 50%
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 1%מהמעסיקים דיווחו שהפעילות דווקא גדלה בימי המשבר

התחום בו דווחה הפגיעה הגדולה ביותר בהיקף הפעילות הוא באופן לא מפתיע המסעדנות והמלונאות עם ירידה
משוקללת בפעילות של .68%


 54%מהמעסיקים צופים כי יחזרו לפעילות מלאה כבר בשלושת החודשים הבאים



 22%מהמעסיקים צופים כי יחזרו לפעילות מלאה רק בעוד  4-9חודשים



 10%מהמעסיקים צופים כי יחזרו לפעילות מלאה רק בסוף השנה



 2%מהמעסיקים צופים כי חזרה לפעילות מלאה תיקח יותר משנה



 8%לא יודעים לצפות מתי יוכלו לחזור לפעילות מלאה (אם בכלל)

צפי התעסוקה בחלוקה גיאוגרפית

המעסיקים מדווחים על תכוניות הגיוס החלשות ביותר מאז החל הסקר ב 2011-בכל הארץ
קצב הגיוס החלש ביותר צפוי בצפון ,שם צפי התעסוקה נטו עומד על  -14%ומשקף תוכניות גיוס עגומות .בתל אביב
ובדרום ,תשקיף תעסוקה נטו של  -13%ו ,-11%-בהתאמה .עם זאת ,מעסיקים באזור המרכז מדווחים על תוכניות גיוס
מוקטנות ותשקיף תעסוקה של ( -4%ו -3%-בירושלים) .בחיפה המעסיקים מדווחים על צפי לא ברור של .-1%
בהשוואה לרבעון הקודם ,תחזית הגיוס נחלשת בכל ששת האזורים .ירידות חדות של  24ו 21-נקודות האחוז נרשמות
בתל אביב ובצפון ,בהתאמה ,בעוד שבדרום נרשמת ירידה של  19נקודות האחוז .מעסיקים במרכז מדווחים על ירידה
משמעותית בצפי –  13נקודות האחוז .בחיפה ובירושלים הצפי נחלש ב 9-וב 5-נקודות האחוז ,בהתאמה .בהשוואה
לרבעון השלישי של  ,2019הצפי נחלש בכל ששת האזורים .הירידות המשמעותיות ביותר דווחו בתל אביב ,עם ירידה
של  21נקודות האחוז ובצפון ,שם נרשמת ירידה של  20נקודות האחוז בצפי .בשני אזורים צפויה ירידה של  16נקודות
האחוז – ירושלים והדרום – ואילו במרכז ובחיפה צפויה ירידה של  11ו 7-נקודות האחוז ,בהתאמה.

תשקיף תעסוקה נטו לפי ענף

המעסיקים מדווחים על תוכניות הגיוס החלשות ביותר מתחילת הסקר ב 2011-בכל ענפי התעשייה
תוכניות ההעסקה החלשות ביותר דווחו בענפי הייצור ,המסעדנות והמלונאות .בענף הבנייה ,המעסיקים צופים קצב גיוס
מגומגם ומדווחים על צפי של  -9%ואילו בענף המסחר הסיטונאי והקמעוני ,עולה מדיווחי המעסיקים צפי של -5%
בהשוואה לאותו רבעון אשתקד ,תוכניות הגיוס נחלשות בכל שבעת ענפי התעשייה ובאופן בולט במיוחד נרשמת ירידה
של  25נקודות האחוז בענף הייצור ושל  24נקודות האחוז בענף המסעדנות והמלונאות .ירידה חדה דווחה גם בענף
הבנייה ,עם היחלשות של  22נקודות האחוז ואילו בענף הכספים והשירותים העסקיים נרשמת ירידה של  20נקודות
האחוז .ירידה של  13ו 11-נקודות האחוז נרשמת בענף השירותים האחרים ובענף המסחר הסיטוני והקמעוני ,בהתאמה.
גם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,הנסקרים מדווחים על ירידה בתוכניות הגיוס בכל שבעת ענפי התעשייה  .ירידות
חדות של  24נקודות האחוז דווחו בשני ענפים – ענף הכספים והשירותים העסקיים ובענף הייצור; בענף הבנייה דווח על
ירידה של  21נקודות האחוז בצפי ,בענף המסעדנות והמלונאות ,המעסיקים מדווחים על ירידה של  19נקודות האחוז
ובענף השירותים האחרים יש ירידה של  13נקודות האחוז בצפי.
צפי תעסוקה בהשוואות לפי גודל הארגון

במהלך הרבעון הבא צפוי צמצום במצבת כוח האדם בכל ארבעת סיווגי הגודל של ארגונים.
המעסיקים בארגונים בגודל בינוני ,מדווחים על תוכניות הגיוס העגומות ביותר לרבעון הקרוב ,עם צפי תעסוקה נטו של
 .-19%במקביל ,מעסיקים זעירים מדווחים על צפי מאכזב של  -5%ורק בארגונים קטנים וגדולים נרשם צפי חיובי (.)+4%
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המעסיקים המשתתפים בסקר משויכים לאחד מארבעה גדלים של ארגונים :עסקים זעירים ,המעסיקים פחות מ10-
עובדים; עסקים קטנים ,הכוללים  49-10עובדים; עסקים בינוניים ,הכוללים  249-50עובדים; ועסקים גדולים ,עם 250
עובדים ומעלה.
צפי תעסוקה עולמי
רק בארצות הברית ,המעסיקים צופים עלייה מסוימת במספר המועסקים.

 ManpowerGroupראיינה מעל  34,000מעסיקים ב 43-מדינות וטריטוריות כדי לגבש תחזית של הפעילות הצפויה*
מעסיקים ב 35-מ 43-המדינות והטריטוריות שהשתתפו בסקר  ManpowerGroupלרבעון השלישי של  2020צופים
הצטמצמות במצבת העובדים בתקופה שעד סוף ספטמבר  ;2020בשבע מדינות צפויה הגדלה של מספר העובדים
וקיפאון בשוק העבודה צפוי במדינה אחת.
בהשוואה לרבעון השני של  ,2020תוכניות הגיוס נחלשות ב 42-מ 43-המדינות והטריטוריות ונותרות ללא שינוי במדינה
אחת בלבד .גם בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ,המעסיקים בכל  43המדינות והטריטוריות מדווחים על תוכניות גיוס
חלשות יותר .קצב הגיוס האיתן ביותר צפוי ביפן ,בהודו ,בארצות הברית ,בסין ובטייוואן .לפי תחזיות המעסיקים ,צפויים
בסינגפור ,קוסטה ריקה ,קולומביה ,פרו ודרום אפריקה שוקי העבודה החלשים ביותר.
ברבעון הקרוב ,מעסיקים ב 24-מ 26-המדינות באזור אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה ( )EMEAצופים צמצום במספר
העובדים ,אם כי הגדלה מסוימת של מצבת כוח האדם צפויה הן בקרואטיה והן בגרמניה .תוכניות הגיוס נחלשות בכל 26
מדיניות  EMEAבהשוואה הן לרבעון הקודם והן לתקופה המקבילה אשתקד .שוקי העבודה החזקים ביותר צפויים
בקרואטיה ובגרמניה ואילו החלשים ביותר – בדרום-אפריקה ,סלובקיה ורומניה.
בארבע משבע המדינות והטריטוריות שנסקרו באזור אסיה -פסיפיק המעסיקים צופים הגדלה במספר העובדים בשלושת
החודשים הקרובים ,ירידה במספר המועסקים צפויה בשתיים אחרות וקיפאון בפעילות הגיוס במדינה אחת .בהשוואה
לרבעון השני של  ,2020תוכניות הגיוס נחלשות בשש מדינות וטריטוריות ונותרות ללא שינוי במדינה אחת ,אך בהשוואה
לרבעון המקביל אשתקד ,המעסיקים בכל השבע מדווחים על היחלשות בתוכניות הגיוס .ביפן ובהודו ,המעסיקים צופים
את הפעילות הנמרצת ביותר בשוק העבודה באזור והפעילות הנמוכה ביותר צפויה בסינגפור ובאוסטרליה.
בתקופה שבין יולי לספטמבר ,צפוי צמצום במספר העובדים בתשע מ 10-המדינות ביבשת אמריקה; רק בארצות הברית,
המעסיקים צופים עלייה מסוימת במספר המועסקים .בכל  10מדינות הסקר ביבשת אמריקה ,תוכניות הגיוס נחלשות הן
בהשוואה לרבעון השני של  2020והן בהשוואה לרבעון השלישי של  .2019בארצות הברית המעסיקים צופים את קצב
הגיוס החזק ביותר לעומת קוסטה-ריקה ,קולומביה ופרו ,שם המעסיקים צופים את שוקי העבודה החלשים ביותר.

אודות ManpowerGroup

 ManpowerGroupהינה החברה המובילה בעולם לפתרונות כוח עבודה מתקדמים בתחום משאבי האנוש ,בעודה
מסייעת לארגונים וחברות להתמודד עם שוק העבודה המשתנה ,באמצעות שירותי גיוס ,העסקה ,הערכה ,פיתוח וניהול
טאלנטים ושירותי מיקור חוץ בתחום משאבי האנוש.
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בישראל פועלת  ManpowerGroupמזה  50שנה ,בהנהגתו של יו"ר הקבוצה אמנון רדר ומספקת מענה ליותר מ 10,000
לקוחות באמצעות מאגר עדכני של יותר ממיליון מועמדים ובעשרות סניפים בפריסה ארצית.
בזכות הידע הרב ,המשאבים והכלים החדשניים שמעמידה לרשותה

 ManpowerGroupהעולמית ,ובזכות שנים של

התמחות ,התמקצעות וטוויית קשרים בשוק המקומי ,משכילה  ManpowerGroupישראל להתמודד בהצלחה עם תנאי
התעסוקה המשתנים בעולמות התעסוקה ואתגרי "העידן האנושי" .
שירותי הקבוצה ניתנים באמצעות שלוש חברות:


 - Manpowerמתמחה בניהול אנשים וידע בתחום משאבי האנוש ,גיוס והשמת עובדים בכל התחומים כולל
בכירים ודרגי ניהול ,ייעוץ וליווי קריירה ,תהליכי , Outplacementשירותי סיעוד וכן שירותי תרגום ולוקליזציה.



 - Talent Solutionsהמתמחה במיקור חוץ ,ניהול ותפעול פרויקטים בהיקפים משתנים בתחום משאבי האנוש,
התפעול והלוגיסטיקה



 - Experisהמתמחה בשירותי טכנולוגיה IT ,והגנת סייבר ,הכשרה ,העסקה וגיוס לעולמות ההייטק והטכנולוגיה
###
לפרטים נוספים :ברק כפיר )054-6142414 :(Unik
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