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Ακόµη κι αν συνυπολογιστούν τα bonus που µπορεί να φτάσουν και τα 7.000 δολ. κατά µέσον όρο, 
σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, οι απολαβές των MBAs στην Ελλάδα βαίνουν συνεχώς µειούµενες και είναι 
από τις χαµηλότερες στον κόσµο. Παρά την οικονοµική αβεβαιότητα που έχει οδηγήσει σε περικοπές µισθών 
και παροχών τους εργοδότες σε όλο τον κόσµο, οι κάτοχοι MBA (Master of Business Administration) 
παραµένουν περιζήτητοι, ενώ εξακολουθούν να αµείβονται µε εξαψήφια ποσά σε πολλές χώρες του κόσµου 
- ακόµη και στις περιοχές µε τις χειρότερες οικονοµικές συνθήκες απολαµβάνουν αποδοχές πάνω από 
50.000 δολ. µαζί µε τα bonus, µε την Ελλάδα να βρίσκεται µακράν εκτός ανταγωνισµού, αφού τα ποσά που 
προσφέρει µετά βίας αγγίζουν τα 30.000 δολ. 
Είναι σαφές ότι golden boys υπάρχουν ελάχιστα πια στη χώρα µας και τα πιο ικανά από αυτά τα στελέχη 
έχουν µετακινηθεί σε άλλες αγορές (brain drain) όπου οι αµοιβές είναι πιο δίκαιες. Είναι εξάλλου ενδεικτικό 
ότι η κλίµακα των αµοιβών φθίνει σε όλα τα επίπεδα και στην περίπτωση των MBAs ο µέσος ετήσιος µισθός 
έχει φθάσει στα 26.400 δολ. το 2016, σύµφωνα µε στοιχεία του παγκόσµιου οργανισµού QS, από 35.500 
δολ. το 2015 και 38.000 δολ. το 2014. Ακόµη κι αν συνυπολογιστούν τα bonus που µπορεί να φτάσουν και 
τα 7.000 δολ. κατά µέσον όρο, σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, οι απολαβές των MBAs στην Ελλάδα 
βαίνουν συνεχώς µειούµενες και είναι από τις χαµηλότερες στον κόσµο (λίγες χώρες προσφέρουν 
χαµηλότερες αµοιβές, όπως η Λιθουανία µε 25.080 δολ.).  

 
Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα MBA θεωρούνται από τα πιο αναγνωρισµένα στον κόσµο, προσφέροντας 
στους φοιτητές γνώση και εµπειρία στη διαχείριση των επιχειρήσεων, αλλά κι ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στο βιογραφικό τους (είτε ο φοιτητής αποκτά το MBA σε συνέχεια ενός πτυχίου είτε ως 
εργαζόµενος επαγγελµατίας). Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει 
επηρεάσει και την αγορά των MBAs, όπως δείχνουν τα ιστορικά στοιχεία της QS Intelligence Unit, σε 
συνεργασία µε την πλατφόρµα http://www.topmba.com, που πραγµατοποιεί από το 1990 την ετήσια έρευνα 
για τους εργοδότες πτυχιούχων MBA σε όλο τον κόσµο. 
Οι διεθνείς τάσεις 
Σύµφωνα µε την τρέχουσα έρευνα, που δηµοσιεύτηκε µόλις πριν από λίγες ηµέρες και περιλαµβάνει 
απαντήσεις στελεχών από 4.093 εταιρείες σε 102 χώρες του κόσµου µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, την 
περίοδο 2015/16 οι θέσεις εργασίας για κατόχους MBA αυξήθηκαν παγκοσµίως κατά 13% και παρά το 
γεγονός ότι ο ρυθµός ξεπέρασε τις προβλέψεις (για αύξηση 11%), οι εργοδότες κατεβάζουν τον πήχη των 
προσδοκιών τους για τις θέσεις εργασίας τη νέα χρονιά (2016/17) προβλέποντας ανάπτυξη µόλις 7%, ενώ 
προσαρµόζουν και τις αµοιβές χαµηλότερα.  
Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για το 2016/17, ο ρυθµός απέχει πολύ από τον µακροπρόθεσµο µέσο όρο 
αύξησης των προσλήψεων κατόχων MBA από το 1990, ήτοι 15%. Οι προβλέψεις υποβαθµίζονται στις 
περισσότερες περιοχές, µε εξαίρεση την Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή Μέσης Ανατολής και Αφρικής 



 
όπου προβλέπεται ανάπτυξη 10% και 2% αντίστοιχα, όταν η ανάπτυξη την περίοδο 2015/16 διαµορφώθηκε 
σε 9% και 1% αντίστοιχα. Σηµαντική υποβάθµιση των προβλέψεων παρατηρείται σε Λατινική Αµερική (5% 
από 18%) και σε ΗΠΑ και Καναδά (3% από 16%). 

Με όρους αξίας, τις υψηλότερες αποδοχές προσφέρουν στους 
MBAs οι εργοδότες στις εταιρείες της Σιγκαπούρης. Ανέρχονται 
κατά µέσον όρο σε 137.129 δολ., µε τα 90.700 δολ. να αφορούν 
βασικό µισθό και τα υπόλοιπα bonus. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, µε 
συνολικές αποδοχές στα 130.214 ευρώ. Στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές αγορές προσφέρονται κάτω από 100.000 ευρώ, αν και 
περνούν τον πήχη Γαλλία (123.738 δολ.) και Ιταλία (105.000 δολ.) 
Εξετάζοντας τις γεωγραφικές περιοχές, τα συνολικά έσοδα για έναν 
κάτοχο ΜΒΑ διαµορφώνονται γύρω στα 100.000 δολ., µε τις 
καλύτερες παροχές να δίνουν οι εργοδότες σε ΗΠΑ και Καναδά 
(123.400 δολ.), µε τον µέσο µισθό να υποχωρεί το 2016 στα 94.000 
δολ. από 97.300 δολ. έναν χρόνο πριν αλλά ταυτόχρονα να 
αναβαθµίζονται τα bonus σε 29.000 δολ. από 26.100 δολ. 
αντίστοιχα. 
Ιδιαίτερα γενναιόδωροι είναι και οι εργοδότες στις χώρες της 
∆υτικής Ευρώπης όπου οι συνολικές ετήσιες αποδοχές 
υπολογίζονται κατά µέσον όρο σε 102.900 δολ., χαµηλότερα κατά 
7% από τις αποδοχές της προηγούµενης χρονιάς λόγω κυρίως των 
περικοπών µισθών κατά 9% στα 83.200 δολ. καθώς τα bonus 
διατηρήθηκαν σχεδόν αµετάβλητα στα 19.700 δολ. ετησίως. Στις 
αποδοχές των MBAs στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
σηµειώθηκε αύξηση 16% το 2016 λόγω του υπερδιπλασιασµού 
των bonus στα 22.500 δολ. από 9.300 δολ. έναν χρόνο πριν, ενώ 
οι µισθοί έπεσαν στα 49.600 δολ. από 53.000 δολ. αντίστοιχα. 

Μικρή πτώση σηµειώθηκε στους µισθούς των MBAs σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού µε τις µέσες 
ετήσιες αποδοχές να ανέρχονται σε 90.300 δολ. (+2%), ενώ εντυπωσιακή αύξηση 48% σηµειώθηκε στις 
ετήσιες αποδοχές των MBAs της Λατινικής Αµερικής που ανήλθαν σε 80.900 δολ. από 54.500 δολ. έναν 
χρόνο πριν. Ανοδικά κινήθηκαν οι απολαβές των MBAs και στις χώρες Μέσης Ανατολής και Αφρικής, στα 
88.700 δολ. από 81.000 δολ. αντίστοιχα, χάρη στη σηµαντική αύξηση των bonus στην περιοχή κατά 80%. 
Ζήτηση και δεξιότητες 
Παρά τις συντηρητικές προβλέψεις για την αγορά MBA την περίοδο 2016/17, δεν πρέπει να παραβλέπεται 
ότι σε όλο τον κόσµο η ζήτηση για αποφοίτους MBA αυξήθηκε κατά 13% µεταξύ 2015 και 2016, επίπεδο 
ανάπτυξης που έρχεται να προστεθεί σε ρυθµό 14% που παρατηρήθηκε την προηγούµενη χρονιά. 
ΗΠΑ, Ινδία και Βραζιλία παρέµειναν πέρυσι οι µεγαλύτερες αγορές για θέσεις εργασίας κατόχων MBA. Ο 
οικονοµικός τοµέας απορρόφησε το µεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων, αν και ανερχόµενοι κλάδοι όπως 
το consulting και η βιοµηχανία εµφάνισαν τη µεγαλύτερη αύξηση ζήτησης την περίοδο 2015/16 (µε µερίδιο 
από 24% έναντι µεριδίων 14% και 8% αντίστοιχα έναν χρόνο πριν). Η τεχνολογία έχει τον πιο σταθερό 
ρυθµό προσλήψεων (µερίδιο 14%) τα τελευταία τρία χρόνια. 
Οι διοικητικές και συµπεριφορικές δεξιότητες (soft skills) θεωρούνται σηµαντικά προσόντα για τους 
εργοδότες, το 69% των οποίων αναζητά κατόχους MBA µε περισσότερα από τρία χρόνια προϋπηρεσία, ενώ 
το 31% αναζητά υποψηφίους µε πάνω από πέντε έτη προϋπηρεσία. 
Ως προς την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας για κατόχους MBA, σε ΗΠΑ και Καναδά παρατηρείται αύξηση 
16%, στη ∆υτική Ευρώπη ο ρυθµός διαµορφώνεται στο 4% (το 2016), ενώ στην Ανατολική Ευρώπη 
σηµειώνεται αύξηση 9%. Η περιοχή Ασίας και Ειρηνικού ξεπερνά τις προσδοκίες για µια ακόµη φορά µε 
αύξηση 17% στις θέσεις εργασίας για MBAs και µε την ανάπτυξη να τροφοδοτεί η Κίνα και η Ινδία, αν και 
αναδύονται και νέοι παίκτες όπως το Πακιστάν και η Μαλαισία. Η Λατινική Αµερική έφερε ακόµη υψηλότερο 
σκορ, µε ανάπτυξη 18% στις προσλήψεις. Το 2016 ήταν µια καλή χρονιά για τη Βραζιλία, που φαίνεται να 
ευνοήθηκε από τις προετοιµασίες για τη φιλοξενία των θερινών Ολυµπιακών Αγώνων. Για Μέση Ανατολή και 
Αφρική η περσινή ήταν µια υποτονική χρονιά, µε ανάπτυξη µόλις 1% εξαιτίας της υποαπόδοσης βασικών 
αγορών όπως τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και η Σαουδική Αραβία. Πάντως οι µισθοί σε όλη την περιοχή 
έχουν παραµείνει σε µεγάλο βαθµό σταθεροί, παρά την περιορισµένη αύξηση των θέσεων εργασίας. 
Οι µεγαλύτερες  ευκαιρίες 
Συµπερασµατικά, πρώτες στη λίστα των χωρών µε τις µεγαλύτερες ευκαιρίες για MBAs είναι οι ΗΠΑ, που 
διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, καθώς και η Ινδία, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, ενώ στην 6η θέση 
είναι η Κίνα. Κάτω από την πρώτη δεκάδα εκπροσωπείται η Ευρώπη, µε την Ισπανία (στην 11η θέση), το 
Ηνωµένο Βασίλειο (13η θέση) και τη Γερµανία (20ή θέση), ενώ στη µέση σχεδόν της κατάταξης είναι η 
Ρωσία (12η). Εκτός του top 20 είναι η Ελλάδα. 
 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1194217/katapontizontai-kai-oi-misthoi-gia-katoxous-mba-stin-ellada 


