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POLSKA
Polska w tegorocznej edycji badania Hays Global Skills Index
otrzymała notę 4,7, co w porównaniu z ubiegłorocznym
wynikiem na poziomie 4,8 świadczy o niewielkich zmianach
na rynku pracy, spowodowanych wolniejszym wzrostem
wynagrodzeń.

Populacja

2016
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38 m

38 m

PKB

Prognozy wskazują, że polska gospodarka w roku 2017 urośnie
bardziej niż w roku ubiegłym (3,5% w 2017 i 2,8% w 2016),
co zwiększy zapotrzebowanie pracodawców na wysoko
wykwalifikowanych pracowników.

PKB (mld PLN*)

1 898

1 969

Wzrost PKB

2,6%

3,7%

PKB per capita (PLN*)

49 900

51 800

Podobnie jak kilka innych państw europejskich, Polska
doświadcza obecnie postępującej redukcji podaży osób
w wieku produkcyjnym. Mniejsza dostępność potencjalnych
pracowników oznacza dla rozwijających się firm większe
problemy z pozyskaniem odpowiednich kompetencji.
Jak pokazują prognozy ONZ, odsetek Polaków w wieku
produkcyjnym w okresie 2015-2020 zmniejszy się aż o 5,3%,
co częściowo wynika z utrzymującego się ujemnego salda
migracji.

Bezrobocie
Stopa bezrobocia

6,2%

4,7%

Stopa bezrobocia długotrwałego

39,3%

29,8%

Wynik
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*ceny obowiązujące w 2017
†prognoza na rok 2017
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Dopasowanie kwalifikacji
Wciąż wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia oraz mnogość ofert pracy
świadczą o powstawaniu na polskim rynku pracy luki kompetencyjnej.
Kwalifikacje, którymi dysponują Polacy – a w szczególności osoby bezrobotne
– nie są umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodawców.
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Na polskim rynku pracy ogólna presja płacowa nieznacznie zmalała.
Wynagrodzenia wciąż stabilnie rosną, jednak nie jest to tempo wzrostu
obserwowane w poprzednich latach.

3,9
Wynagrodzenia w branżach specjalistycznych
Spadek ogólnego wyniku Polski w dużej mierze wynika z nieznacznego
zbliżenia wynagrodzeń oferowanych w branżach specjalistycznych oraz tych
opierających się na zatrudnieniu pracowników niższego szczebla.

4,5

Z naszej perspektywy

Poszukiwane specjalizacje

Dynamiczny rozwój rynku pracy, rekordowo niska stopa bezrobocia, realizacja nowych
inwestycji oraz większa aktywność firm stanowią podstawę do znacznego wzrostu
gospodarczego w nadchodzącym roku. W ostatnich miesiącach sytuacja na rynku pracy
była korzystna zarówno dla pracodawców i pracowników, jednak zmniejszenie wieku
emerytalnego wkrótce może utrudnić firmom wypełnianie wakatów. Deficyt budżetowy
rośnie, na co największy wpływ mają wyższe wydatki na cele socjalne oraz przyspieszenie
realizacji publicznych inwestycji. Mimo to Polacy plasują się na szczycie rankingu
określającego optymizm gospodarczy poszczególnych narodów. W roku 2018 oczekujemy
dalszego spadku dostępności pracowników na rynku. Będzie to efektem przede wszystkim
kombinacji stale zmniejszającej się populacji osób w wieku produkcyjnym
oraz wprowadzenia nowych rozporządzeń, które mogą zniechęcić Polaków,
a w szczególności niewykwalifikowanych pracowników, do aktywnego udziału w rynku pracy.
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Hays Global Skills Index powstał w oparciu o analizę danych z drugiego kwartału 2017 roku. Czynniki zaistniałe po tym okresie nie zostały uwzględnione w wynikach raportu.

