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Stabilizacja na polskim rynku pracy
Produkcja przemysłowa, budownictwo oraz przemysł wydobywczy to branże, które w ostatnim
kwartale 2019 roku będą potrzebować najwięcej rąk do pracy – potwierdza opublikowany dziś raport
„Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Końcówka roku to również duże szanse na
znalezienie nowej pracy w transporcie i logistyce oraz w energetyce, gazownictwie i wodociągach.
Choć 13% polskich firm chce powiększać swoje zespoły, to ich plany rekrutacyjne są gorsze niż
przed rokiem, gdy wzrost liczby pracowników prognozowało 17% firm. Więcej w najnowszym
raporcie przedstawiającym plany zatrudnienia przedsiębiorstw na ostatni kwartał 2019 roku.
Warszawa, 10 września 2019 r. – W czwartym kwartale 2019 roku 13% polskich firm będzie poszukiwać nowych
pracowników, 5% planuje redukować zespoły, 81% nie przewiduje zmian, a 1% nie zna planów rekrutacyjnych w swoich
firmach. Prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica pomiędzy odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost a spadek
zatrudnienia, poddana korekcie sezonowej wynosi +9%. Wynik utrzymuje się na takim samym poziomie trzeci kwartał z
rzędu, ale jest o 4 punkty procentowe niższy niż przed rokiem.
– Choć osoby poszukujące nowej pracy nadal mogą liczyć na dobre perspektywy, a firmy szukające rąk do pracy w
dalszym ciągu borykają się z niedoborem talentów to już od trzech kwartałów obserwujemy stabilizację rynku. Nastroje
rekrutacyjne firm, podobnie jak nasza gospodarka, weszły w fazę delikatnego spowolnienia a tempo wzrostu zatrudnienia
jest wyraźnie wolniejsze niż rok temu – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup. – Przedsiębiorstwa,
przyglądając się pogarszającej się koniunkturze na rynkach zachodnich są bardziej ostrożne w swoich deklaracjach
związanych ze zmianami personalnymi. A patrząc na prognozy zatrudnienia płynące z krajów Europy Zachodniej to tak
silne gospodarki jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania notują znacznie niższe prognozy zatrudnienia niż te
wskazywane przez polskie przedsiębiorstwa – dodaje Iwona Janas.
We wszystkich 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorach odnotowano pozytywne prognozy zatrudnienia.
Spośród nich najwięcej nowych pracowników będą poszukiwać firmy zajmujące się produkcją przemysłową, gdzie
prognoza netto zatrudnienia wynosi +15%. Na dobre perspektywy znalezienie nowej pracy mogą liczyć osoby
zainteresowane branżą budowlaną (+13%) oraz związaną z przemysłem wydobywczym (+12%). W końcówce roku
najmniej ofert pracy będzie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (+2%), w finansach i usługach dla biznesu (+3%) oraz
w restauracjach i hotelach (+3%).
Optymizm rekrutacyjny polskich firm jest jednak wyraźnie słabszy niż przed rokiem. Osoby poszukujące nowej pracy lub
rozważające zmianę pracodawcy mogą spodziewać się zdecydowanie mniejszej liczby ofert zatrudnienia w najbliższym

kwartale. W 8 na 10 branżach firmy będą poszukiwać mniejszej liczby pracowników niż w ostatnich trzech miesiącach
2018 roku. Największą różnicę zauważą kandydaci zainteresowani rozwojem w finansach i usługach dla biznesu, handlu
detalicznym i hurtowym oraz w budownictwie, gdzie plany zatrudnienie najbardziej się pogorszyły. Odczują ją również
osoby aplikujące do pracy w produkcji przemysłowej i choć jest to sektor, który nadal zgłasza znaczne zapotrzebowanie
na ręce do pracy, to ofert będzie zdecydowanie mniej niż rok temu. Jedynie przedsiębiorstwa z branży energetyki,
gazownictwa i wodociągów oraz przemysłu wydobywczego zgłaszają lepsze prognozy niż przed rokiem.
W stosunku do ubiegłego kwartału plany rekrutacyjne firm pozostają na zbliżonym poziomie. Największa zmiana na plus
widoczna jest w energetyce, gazownictwie i wodociągach, gdzie firmy wskazały prognozę wyższą o 12 punktów
procentowych. Z kolei dużo mniej optymistyczne niż przed kwartałem w swoich planach są przedsiębiorstwa zajmujące
się rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, gdzie prognoza jest niższa o 7 punktów procentowych.
W raporcie ManpowerGroup zostały również zaprezentowane plany zatrudnienia dla 26 rynków regionu EMEA (Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki). W czołówce krajów, gdzie w końcówce roku będzie najłatwiej o pracę jest Grecja (+18%),
Słowenia (+17%), Norwegia (+10%) i Szwecja (+10%), a Polska z wynikiem +9% znajduje się zaraz za nimi. Za naszą
zachodnią granicą niemieccy pracodawcy zadeklarowali plany zatrudnienia na poziomie +6%, z kolei na południu w
Czechach firmy wskazały prognozę +2%, a w Słowacji +6%. Najgorsze perspektywy znalezienia nowej pracy czekają na
kandydatów z Hiszpani (0%).
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 IV kwartału 2019 r. został opracowany na
podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 18 do 30 lipca 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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