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POLSKA
Sytuacja na rynku pracy jest coraz bardziej skomplikowana.
Wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na pracowników
wciąż będzie rosło. W roku 2017 PKB wzrosło o 4,7%, a stopa
zatrudnienia o 1,4%.
W rezultacie stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski
poziom. Z danych Komisji Europejskiej na temat czynników
ograniczających produkcję w Polsce wynika, że liczba firm
wskazujących zatrudnienie jako największe wyzwanie wzrosła
o 37%. To odsetek znacznie przewyższający średnią unijną, która
odnotowała wzrost rzędu 15%.
Wyzwaniem dla pracodawców pozostaje kwestia wysokości
wynagrodzeń. W roku 2017 w sektorze przedsiębiorstw
zarobki średnio wzrosły o niemal 6%. Najkorzystniejszych
zmian doświadczyli m.in. pracownicy zawodów i branż
niewymagających wysokich kwalifikacji.
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Wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników
Osoby wykonujące zawody niewymagające wysokich kwalifikacji,
np. zajmujące podstawowe stanowiska w sprzedaży i usługach,
doświadczyły szybszego wzrostu płac niż pracownicy wysoko
wykwalifikowani. W rezultacie zmniejsza się luka wynagrodzeń.
0,4
Wynagrodzenia w branżach specjalistycznych
Dynamika wzrostu wynagrodzeń w sektorach o stosunkowo
niskim poziomie specjalizacyjnym, szczególnie w niektórych
obszarach produkcji, wciąż wyprzedza tę obserwowaną
w branżach specjalistycznych.
3,3
Ogólna presja płacowa
W nadchodzącym roku prognozowane są dalsze wzrosty
płac, co nałoży na pracodawców dodatkową presję.
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Z naszej perspektywy

Poszukiwane specjalizacje

Nowe inwestycje, rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych oraz rozwój
sektora nowoczesnych usług dla biznesu zwiększają aktywność rekrutacyjną
na polskim rynku pracy. Jednocześnie coraz więcej pracodawców zmaga się
z wyzwaniem, jakim jest brak odpowiednich kandydatów do pracy. Deficyt
pracowników już teraz negatywnie wpływa na gospodarkę. Co więcej, wiele
wskazuje na to, że na przestrzeni kilku najbliższych lat ten trend znacząco wpłynie
na środowisko biznesowe. Rozwiązaniem problemu może być uwzględnianie
w strategii zatrudnienia współpracy z grupami charakteryzującymi się niższym
poziomem aktywności na rynku pracy. Aktywizacja kobiet, a także dojrzałych
i bardzo młodych pracowników może pozytywnie wpłynąć na realizację planów
rozwojowych firm.

• Programista/ Developer
oprogramowania
• Specjalista ds.
cyberbezpieczeństwa
• Inżynier (jakości, procesu, R&D)
• Specjalista ds. sprzedaży,
e-commerce
• Eksperci ze znajomością kilku
języków obcych

Charles Carnall, Dyrektor Zarządzający Hays Poland
© Copyright Hays plc 2018. HAYS, the Corporate and Sector H devices, Recruiting experts worldwide, the HAYS Recruiting experts worldwide logo and Powering the World of Work are trade marks of
Hays plc. The Corporate and Sector H devices are original designs protected by registration in many countries. All rights are reserved. The reproduction or transmission of all or part of this work, whether
by photocopying or storing in any medium by electronic means or otherwise, without the written permission of the owner, is restricted. The commission of any unauthorised act in relation to the work may
result in civil and/or criminal action. The analysis on which the Hays Global Skills Index was based utilised data as of Q2 2018. Developments subsequent to this date are not reflected in the 2018 findings.

