EMBARGO DO WTORKU 11 CZERWCA, DO GODZ. 00.01
Się Bez zmian.

Kontakt dla Mediów:
Patrycja Miązek
Senior PR Specialist
+48 608 480 596
patrycja.miazek@pl.manpowergroup.com

Hossy na rynku pracy ciąg dalszy
W nadchodzącym kwartale najwięcej pracowników będą poszukiwać firmy działające w transporcie i
logistyce, w produkcji przemysłowej oraz w przemyśle wydobywczym. Niewielkie redukcje etatów
planują przedsiębiorstwa z sektora energetyki, gazownictwa i wodociągów. W ujęciu regionalnym
najwięcej rąk do pracy będzie potrzebnych w Polsce południowo-zachodniej i właśnie tam w
najbliższym kwartale można spodziewać się silnej rywalizacji o kadry. Plany rekrutacyjne polskich
pracodawców na trzeci kwartał bieżącego roku przedstawia opublikowany dziś raport „Barometr
ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.
Warszawa, 11 czerwca 2019 r. – W nadchodzącym kwartale 14% polskich przedsiębiorstw planuje powiększać swoje
zespoły, 3% prognozuje redukcję etatów a 81% nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Prognoza netto
zatrudnienia dla Polski, czyli różnica pomiędzy liczbą pracodawców planujących wzrost i spadek zatrudnienia,
wynosi +11%, po korekcie sezonowej sięga +9%. To dobra informacja dla osób poszukujących pracy, ponieważ taki
wynik oznacza dla nich kontynuację hossy na rynku pracy. Z drugiej strony, dla pracodawców taka prognoza zapowiada
podtrzymanie rywalizacji o kadry oraz trudności w zmniejszeniu rotacji w organizacjach. Wynik pozostaje na takim samym
poziomie jak w ostatnim kwartale natomiast w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym jest niższy o 4 punkty
procentowe.
W dziewięciu na 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku firmy chcą powiększać swoje zespoły.
Najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie i logistyce (prognoza
netto zatrudnienia na poziomie +16%), nieco mniej firmy z produkcji przemysłowej (+13%) i przemysłu wydobywczego
(+12%). Na dobre perspektywy znalezienia nowej pracy mogą także liczyć osoby poszukujące zatrudnienia w branży
budowlanej (+11%) i w rolnictwie (+9%). Najmniej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazały restauracje i hotele (+1%)
oraz firmy zajmujące się energetyką, gazownictwem i wodociągami (-1%), które chcą redukować etaty. W porównaniu do
ubiegłego kwartału prognozy polepszyły się w czterech sektorach, w czterech pogorszyły się, a w dwóch pozostają bez
zmian.

Wykres 1. Dane o prognozie netto zatrudnienia w podziale na regiony.

Biorąc pod uwagę dane dla 6 regionów Polski uwzględnionych w raporcie „Barometr ManpowerGroup Perspektyw
Zatrudnienia”, największego zapotrzebowania na pracowników można się spodziewać w Polsce południowo-zachodniej, z
prognozą netto zatrudnienia +15%. Pracodawcy będą rywalizować o kadry także w Polsce północno-zachodniej (+9%) i
południowej (+8%). Najsłabszy wynik wskazały firmy z Polski północnej (+5%), ale nadal sygnalizuje on korzystne
perspektywy dla osób poszukujących zatrudnienia w tym regionie. W stosunku do ubiegłego kwartału prognozy
polepszyły się w trzech regionach, w trzech pogorszyły się.
Wykres 2. Dane o prognozie netto zatrudnienia w podziale na sektory.

Największe zapotrzebowanie na ręce do pracy prognozują duże organizacje (+23%). Średnie firmy wskazały prognozę na
poziomie +8%, a małe +5%. Mikroprzedsiębiorstwa nie przewidują zmian personalnych.
W raporcie ManpowerGroup przedstawiono także dane dla 26 rynków z regionu EMEA (Europa, Blisko Wschód i Afryka).
Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +9% jest szóstym rynkiem w regionie, ex aequo z Irlandią i Słowacją, gdzie
w drugim kwartale 2019 roku będzie najłatwiej o pracę. Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali
pracodawcy z Chorwacji1 (+23%) i Grecji (+20%), najmniej z Węgier (-2%).
Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w
zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 44 krajów i terytoriów, a także interaktywne narzędzie
umożliwiające ich analizę, są dostępne na stronie: http://manpowergroup.com/meos.
###
Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub
zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 60 000
pracodawców w 44 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2019 r. został opracowany na
podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 30 kwietnia 2019 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II
kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu
dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.
ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko
70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwiązania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™
Solutions, Manpower® i Experis™. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie
zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.
O ManpowerGroup
ManpowerGroup® (NYSE: MAN) to wiodąca spółka oferująca rozwiązania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga
organizacjom przekształcać się w szybko zmieniającym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarządzaniu talentami.
Znajdujemy innowacyjne rozwiązania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć pracę w szerokim zakresie różnych
branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower®, Experis®, Right Management® i ManpowerGroup® Solutions) od niemal 70 lat tworzą
znacznie większą wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2019 r. po raz dziesiąty z rzędu ManpowerGroup został
uznany za jedną z najbardziej etycznych ﬁrm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez
Fortune: wymienione wyróżnienia potwierdzają pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o
tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy, można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.
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Dane dla Chorwacji nie uwzględniają korekty sezonowej.

