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Prognoze zapošljavanja u Hrvatskoj – bolje za pet postotnih bodova
U usporedbi s posljednjim tromjsečjem 2018., prognoze zapošljavanja u prva tri
mjeseca 2019. godine bolje su u šest industrijskih sektora i u sve četiri zemljopisne
regije u Hrvatskoj
Zagreb, 11. prosinac 2018. - Hrvatski poslodavci očekuju stabilan rast broja novih radnih mjesta u
prvom tromjesečju 2019. godine – Neto prognoza zapošljavanja iznosi +14%. U usporedbi s tromjesečjem
koje upravo završava, predviđanja za slijedeće razdoblje bolja su za pet postotnih bodova.*
Tijekom slijedećeg tromjesečja, broj novih radnih mjesta u Hrvatskoj rasti će u sedam od osam
industrijskih sektora i u sve četiri zemljopisne regije u našoj zemlji. U usporedbi s posljednjim
tromjesečjem 2018., prognoze su bolje u šest sektora i sve četiri regije.
Najviše su optimistični poslodavci u građevinskom sektoru – njihove Neto prognoze zapošljavanja su
+32%, i bolje su za deset postotnih bodova u usporedbi s prethodnim tromjesečjem. Poslodavci u
ugostiteljstvu i turizmu najmanje su optimistični, zapravo, jedini su prijavili negativnu prognozu
zapošljavanja (-4%), iako su predviđanja i tu bolja za osam postotnih bodova, kad se usporede s
prethodnim tromjesečjem.
Kad se gledaju hrvatske zemljopisne regije, najbolje prognoze zapošljavanja iskazali su poslodavci u
istočnoj Hrvatskoj, +21%, što je za osam postotnih bodova bolje od četvrtog tromjesečja 2018. Poslodavci
na jugu Hrvatske iskazali su najmanje optimizma – njihove prognoze zapošljavanja iznose samo +3%, no i
to je za 13 postotnih bodova bolje od prognoza koje su iskazali za tromjesečje koje se upravo dovršava.
Hrvatski poslodavci u sve četiri kategorije organizacija iskazali su pozitivne namjere za novim
zapošljavanjima tijekom razdoblja koje traje od početka siječnja do kraja ožujka. Velike tvrtke su najviše
optimistične – njihove prognoze iznose +18%, a prognoze mikro, malih i srednje velikih poslodavaca
iznose +13%.
Izjava direktora =
Istraživanje tvrtke ManpowerGroup (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) o prognozama
zapošljavanja za prvo tromjesečje 2019. izvedeno je intervjuiranjem reprezentativnog uzorka od 620
poslodavaca u Hrvatskoj. Svim sudionicima istraživanja postavljeno je isto pitanje: Kakve promjene u
zaposlenosti, gledano ukupno, očekujete u slijedeća tri mjeseca, do kraja ožujka 2019., u usporedbi s
tromjesečjem u kojem se upravo nalazimo?
Globalne prognze zapošljavanja
Tvrtka ManpowerGroup intervjuirala je ukupno 60,398 poslodavaca u 44 zemlje i područja te je na taj
način prognozirala aktivnosti na tržištima rada* u razdoblju od početka siječnja do kraja ožujka 2019.

godine. Sezonalno ** prilagođeni podaci pokazuju kako većina poslodavaca u svijetu očekuje rast broja
radnih mjesta u razdoblju od Nove godine do kraja ožujka – to je konstatirano u 43 od 44 zemlje i
područja koja su sudjelovala u istraživanju. Najoptimističniji su poslodavci u Japanu, Tajvanu,
Sjedinjenim Državama, Sloveniji, Grčkoj i Hong Kongu. Najslabiju Neto prognozu zapošljavanja iskazali
su poslodavci u Argentini, Švicarskoj Italiji, Panami i Španjolskoj. Kad se dobiveni podaci usporede s
istim razdobljem prethodne godine, pozitivne prognoze zapošljavanja zabilježene su u 16 od 44 zemlje i
područja, slabije prognoze zabilježene su u 23 zemlje, a prognoze su ostale nepromijenjene u pet zemalja.
U usporedbi s prvim tromjesečjem 2018. prognoze su u prvom tromjesečju 2019. bolje u 21 od 43 zemlje,
za koje imamo podatke.** a slabije su u 20 zemalja te bez promjena u dvije zemlje.
* Podaci za Hrvatsku nisu sezonalno prilagođeni. Hrvatska još nema podatke za uspoređivanje trendova godinu za godinom.
** Samo 43 zemlje i područja imaju podatke za godišnje usporedbe. Hrvatska još nema podatke za uspoređivanje trendova godinu za
godinom.
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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
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