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Kryzys umys∏u
W najnowszej historii nie by∏o chyba
lepszego momentu dla nauki ekonomii.
Dzisiejsza sytuacja rynkowa przyczynia si´
do wzrostu zainteresowania gospodarkà,
wzrostu powszechnej wiedzy na temat zjawisk gospodarczych oraz pobudzenia dyskusji na temat dróg wyjÊcia z kryzysu. Relacjonowanie – na bie˝àco – przez media
(jakkolwiek nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu
chaosu informacyjnego) zmian na rynkach – finansowym, pracy, edukacyjnym
i innych – umo˝liwia ich obserwacj´ i stopniowe poznawanie przez osoby jeszcze do
niedawna nieÊledzàce na bie˝àco danych
makroekonomicznych. Dyskusja o kryzysie gospodarczym i jego konsekwencjach
niewàtpliwe wp∏ywa na obecne i przysz∏e
zachowania ludzi, chyba przede wszystkim
tych, którzy do tej pory najmniej interesowali si´ tematykà ekonomicznà.
Wróçmy jednak do czasów prosperity,
gdy te same media, które dziÊ widzà gospodark´ i jej przysz∏oÊç tylko w czarnych kolorach, nag∏aÊnia∏y kolejne gospodarcze sukcesy. Jakkolwiek to nie media,
a mo˝e lepiej – nie tylko one wp∏yn´∏y na
t´ zmian´ nastrojów na Êwiatowych rynkach. Nie wnikajàc w teori´ cyklów koniunkturalnych mo˝na uznaç, ˝e g∏ównym êród∏em kryzysu by∏ cz∏owiek, a ÊciÊlej bioràc jego zachowania spo∏eczne.
W okresie dobrej koniunktury atmosfera
sukcesu udzieli∏a si´ wszystkim. Jedynà
liczàcà si´ wartoÊcià w biznesie by∏ wówczas bezrefleksyjny p´d ku zyskowi, spowodowany zatraceniem pierwotnych instynktów samozachowawczych. Cz∏owiek, gdy nie widzi zagro˝eƒ, z natury
staje si´ mniej ostro˝ny, a gdy nie pojawiajà si´ one przez d∏ugi czas, bywa, ˝e
ca∏kowicie o nich zapomina. W czasach
„przedkryzysowych” ryzyko sta∏o si´
czymÊ niemal ca∏kowicie teoretycznym,
a zaufanie do instytucji rynku finansowego, czy inwestycyjnych guru pokroju nieszcz´snego Bernarda Madoffa by∏o niemal˝e bezgraniczne. (To prawda, ˝e jednà
z podstaw rynków finansowych jest wzajemne zaufanie, niemniej jednak powinno
ono byç ograniczone). Bagatelizowanie
ryzyka udzieli∏o si´ prawie wszystkim.
Co gorsza, dobre humory nie opuszcza∏y
te˝ przez d∏u˝szy okres agencji ratingo-

wych, bezkrytycznie wystawiajàcych pozytywne oceny spó∏kom oraz papierom
wartoÊciowym, które, jak si´ okaza∏o, zupe∏nie na to nie zas∏ugiwa∏y (vide rating
„A” banku Lehman Brothers… tydzieƒ
przed jego bankructwem). Ich optymistyczne oceny jedynie podtrzymywa∏y t´
radosnà atmosfer´ rynkowà.
Cz∏owiek, gdy ma zaspokojonà potrzeb´ bezpieczeƒstwa, a przynajmniej tak
mu si´ wydaje, staje si´ coraz bardziej zach∏anny – chce zaspokoiç kolejne w hierarchii potrzeb. Nie myÊli np. o tym, ˝eby
ulokowaç pieniàdze bezpiecznie, tylko
w jaki sposób zapewniç sobie zysk rz´du
nie 20, lecz 21 procent. Ten „owczy p´d”
dotyczy∏ rzecz jasna nie tylko inwestorów, lecz tak˝e pracowników instytucji finansowych, dà˝àcych do sukcesu zawodowego, tj. do sprzedania jak najwi´kszej
liczby produktów, zarobienia jak najwi´kszych pieni´dzy. Nawet za cen´ olbrzymiego ryzyka… Ale jakiego ryzyka?
Przecie˝ s∏owo to wypad∏o na jakiÊ czas
z obiegu, a ju˝ na pewno w swym s∏owniku nie mia∏ go Jérôme Kerviel, makler
Société Générale. A przecie˝ by∏ on tylko
jednym z wielu, których nazwisk nigdy
nie poznamy. OczywiÊcie, by byç sprawiedliwym, nale˝y podkreÊliç, ˝e na zachowania finansistów wp∏yw mieli sami
klienci ˝àdajàcy du˝ych zysków oraz presja rynkowa ze strony konkurencji (te˝
„nakr´canej” przez klientów). Jednak˝e
nie mo˝e to byç usprawiedliwieniem tego,
˝e zbli˝yli si´ w swym myÊleniu (i dzia∏aniu!) do mentalnoÊci hazardzisty siedzàcego w kasynie przy stole do ruletki. Gdyby choç grali w∏asnymi pieni´dzmi…
W pewnym momencie wszystko si´
zmieni∏o. Niemal z dnia na dzieƒ w ludzkich umys∏ach ponownie zagoÊci∏y s∏owa,
takie jak: ryzyko, strach, bankructwo.
Wszechobecne zaufanie zmieni∏o si´
w nieufnoÊç. Luka informacyjna powi´kszy∏a si´ do olbrzymich rozmiarów – nagle nie mo˝na by∏o stwierdziç, kto jeszcze
mo˝e zostaç dotkni´ty kryzysem, a wszelka dotychczasowa wiedza dotyczàca spó∏ek musia∏a zostaç zaktualizowana. W takich warunkach musia∏o nastàpiç ca∏kowite przewartoÊciowanie – mo˝na by rzec,
ku asekuranctwu. Od tego momentu
uczestnicy gry rynkowej nie przywiàzujà
ju˝ takiej wagi do danych ekonomicznych – przecie˝ mogà one byç ma∏o wia-
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rygodne w tak turbulentnym Êrodowisku,
a do zachowaƒ innych uczestników rynku,
co ma niestety du˝y wp∏yw na sytuacj´
gospodarczà w Polsce. Nasz kraj postrzegany jest bowiem jako jedno z wielu
paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Si´gajàc do teorii gier, inwestor wiedzàcy,
˝e polska gospodarka ma dosyç solidne
(jak na te czasy i ten region) fundamenty,
b´dzie jednak sk∏ania∏ si´ ku wycofywaniu swojego kapita∏u, gdy˝ jest przekonany o tym, ˝e w ten w∏aÊnie sposób zareagujà inni gracze, którzy myÊlà w kategorii regionu. Wówczas nasz inwestor b´dzie tym przegranym. Dlatego mo˝na
stwierdziç, ˝e na wzrost kursu z∏otego
wp∏yw mia∏a sytuacja na W´grzech, Ukrainie czy ¸otwie, a nie w Polsce. OczywiÊcie, bioràc pod uwag´ z∏otego, ta „gra” to
nie tylko ucieczka od ryzyka, ale tak˝e
próba kreowania zysku – stàd podejrzenie
ataku spekulacyjnego na naszà walut´.
W Êwietle pojawiajàcych si´ oÊwiadczeƒ
kolejnych banków to ju˝ prawie pewnoÊç.
Tendencja do ostro˝noÊci i zapewnienia bezpieczeƒstwa inwestycji jest oczywista i zrozumia∏a, ale najlepsze interesy
mo˝na zrobiç w takim w∏aÊnie momencie,
wykorzystujàc przewidywalnoÊç zachowaƒ rynku. Wyjàtkowo ∏atwo jest w tych
czasach jednym niekorzystnym komunikatem, negatywnym raportem, a nawet
krótkà wypowiedzià/komentarzem nak∏oniç innych do wycofania si´ z inwestycji
w „pewnym” kraju.
Kwestia odpowiedniej komunikacji
w czasach kryzysu ma zasadnicze znaczenie dla uspokojenia nastrojów inwestorskich i spo∏ecznych. Nieodpowiedzialne
komunikaty wysy∏ane przez prominentów, czy to rzàdowych, czy opozycyjnych
bezpoÊrednio przek∏adajà si´ na rynek,
który – z natury rzeczy – jest bardzo
wra˝liwy i mo˝e w pewnym momencie
bardzo przypominaç spanikowany t∏um.
W takim t∏umie nikt nie myÊli racjonalnie,
lecz impulsywnie, ka˝dy chce uratowaç
siebie i swój majàtek. Minimalizujàc straty, czy rezygnujàc z potencjalnych zysków, wszyscy w efekcie uzyskujà mniej
ni˝ gdyby podj´li wspó∏prac´ – niczym
w klasycznym przyk∏adzie dylematu
wi´ênia, jeÊliby znów nawiàzaç do teorii
gier. Co gorsza, jest to zachowanie jak
najbardziej racjonalne!
Dokoƒczenie na str. 4

Przedstawiciele Rzàdu RP
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku SGH
8 lutego 2009 r.
Niespodziewana informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów! Pan
Premier Donald Tusk pragnie spotkaç
si´ z seniorami UTW SGH i podyskutowaç nt. rzàdowego programu „SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”.

JesteÊmy mile zaskoczeni, podekscytowani i zaszczyceni, ˝e Premier wybra∏
w∏aÊnie UTW SGH. To rzadka okazja
spotkaç si´ z tak wa˝nà osobà, a zarazem znak, ˝e Rzàd zaczà∏ dostrzegaç seniorów jako grup´ mogàcà jeszcze odegraç w spo∏eczeƒstwie wa˝nà rol´.
Inicjatyw´ spotkania odczytujemy te˝
jako ch´ç odbycia konsultacji z osobami
bezpoÊrednio zainteresowanymi rzàdowym programem „SolidarnoÊç pokoleƒ
50+”, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób po 50. roku ˝ycia.
W Szkole – pe∏na mobilizacja. Wizyta Premiera to wielka odpowiedzialnoÊç
i skomplikowane logistycznie przedsi´wzi´cie, wymagajàce zaanga˝owania
wielu komórek, wzmocnienia s∏u˝b administracyjnych, uzgodnieƒ, dodatkowej
ochrony itp. Trwajà goràczkowe przygotowania, wielokrotnie sprawdzamy
czy wszystko gra. Ostatecznie KPRM
potwierdza termin wizyty: 25 lutego br.
godz. 11.00. Zapraszamy licznych goÊci
z zewnàtrz, organizujemy wolontariuszy, dekorujemy aul´. Wszystko dopi´te
jest na ostatni guzik.
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24 lutego 2009 r. (wieczór)

Z ekranów telewizorów p∏ynie wypowiedê Pana Premiera, i˝ ˝a∏uje, ale ze
wzgl´du na koniecznà obecnoÊç na
szczycie spo∏eczno-gospodarczym w Pa∏acu Prezydenckim nie przyjedzie do
UTW SGH. Obiecuje wizyt´ w innym
terminie. Konieczne jest wi´c wprowadzenie planu awaryjnego.
25 lutego 2009 r.

Do UTW przyje˝d˝a Pani Agnieszka
Ch∏oƒ-Domiƒczak, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Pani Minister referuje rzàdowy
program „SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”. Sà

w nim m.in. nast´pujàce regulacje: wyd∏u˝enie wieku emerytalnego, likwidacja wczeÊniejszych emerytur, zach´ty
dla pracodawców do zatrudniania osób
w wieku 50+ w postaci zwolnienia ze
sk∏adek na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych. Wielu z nas chcia∏oby pracowaç,
ale mamy wàtpliwoÊci, czy kilkadziesiàt
z∏otych miesi´cznie to wystarczajàca zach´ta dla pracodawców, aby zatrudnili
osob´ po pi´çdziesiàtce, jeÊli majà szuflady pe∏ne CV m∏odych, Êwietnie wykszta∏conych, ambitnych i dynamicznych osób? Kolejny punkt dotyczy finansowania przez pracodawc´ tylko 14
dni zwolnienia lekarskiego w roku, reszt´ mia∏by dop∏acaç Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.
Czy ZUS-owi wystarczy pieni´dzy na
to wszystko? – martwià si´ seniorzy –
czy nasze Êwiadczenia sà bezpieczne?
Pani Minister twierdzi, ˝e tak, ale niektórzy nie dowierzajà, bo pami´tajà wypowiedzi cz∏onków Rzàdu na temat
ogromnego deficytu, jaki do 2013 roku
grozi ZUS-owi. Pani Minister mówi
tak˝e o koniecznym dostosowaniu kwalifikacji do oczekiwaƒ rynku pracy, rzàdowych i unijnych Êrodkach skierowanych na szkolenia dla osób w wieku
50+, jak równie˝ na promocj´ ich
przedsi´biorczoÊci i samozatrudnienia.
PodkreÊla pozytywnà rol´, jakà w tym
zakresie odgrywajà uniwersytety trzeciego wieku.
Dlaczego wi´c przynajmniej cz´Êç
tych Êrodków nie trafia do uniwersytetów trzeciego wieku? – pytajà seniorzy,
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którzy dobrze wiedzà, i˝ urz´dy pracy
nie sà przygotowane do wspó∏pracy
z osobami starszymi, podczas gdy UTW
tak. Dyskusja jest rzeczowa i pe∏na troski o osoby po 50. roku ˝ycia. Czy program oka˝e si´ skuteczny?
Rozumiemy i nie rozumiemy jednoczeÊnie

Nie rozumiemy, bo przecie˝ nie oczekujemy luksusów, ale po 30, a czasem
nawet po ponad 40 latach pracy chcielibyÊmy godnie ˝yç.
– Jak mam ˝yç godnie? – pyta s∏uchaczka UTW – skoro po zap∏aceniu
czynszu za mieszkanie, rachunków za
gaz i pràd zostaje mi 400 z∏otych. Nikt
nie powinien nam wypominaç, ˝e jest
nas za du˝o i ˝e ˝yjemy za d∏ugo. To
wstyd, ˝e jesteÊmy dyskryminowani ze
wzgl´du na wiek na rynku pracy, w s∏u˝bie zdrowia i w wielu innych obszarach
˝ycia spo∏ecznego. Rozumiemy, bo jesteÊmy ludêmi Êwiat∏ymi, bo jest kryzys,
bo to czas koniecznych wyrzeczeƒ
i oszcz´dnoÊci. Wdro˝enie rzàdowego
programu przypad∏o na najgorszy okres.
Kto zatrudni seniora, gdy co dzieƒ s∏yszymy o grupowych zwolnieniach idàcych w tysiàce osób? Trzeba przekwalifikowywaç ca∏e bran˝e, daç zatrudnienie
m∏odym, majàcym na utrzymaniu rodziny. Nie ma klimatu do wysuwania ˝àdaƒ,
trzeba wykazaç obywatelskà solidarnoÊç.
Cieszymy si´, ˝e mogliÊmy podyskutowaç z Panià Minister o naszych problemach i dzi´kujemy za to spotkanie.
28 lutego 2009 r.

Kolejna wiadomoÊç z KPRM. Premier przyb´dzie do UTW SGH w najbli˝szà Êrod´, tj. 4 marca br., w godzinach naszych wyk∏adów. Cieszymy si´
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i doceniamy, ˝e Premier dotrzyma∏
obietnicy i znalaz∏ czas na to spotkanie.
Przek∏adamy wyk∏ad z historii filozofii
prof. Tadeusza St´pnia i zaczynamy
wszystko od poczàtku. JesteÊmy bogatsi
o doÊwiadczenia z ubieg∏ego tygodnia,
przygotowania idà sprawnie.
4 marca 2009 r.

Wszystko gotowe, Aula G∏ówna pe∏na jest zaproszonych goÊci, na rozpocz´cie spotkania czeka tak˝e 40 akredytowanych dziennikarzy. Sà wozy transmisyjne wszystkich stacji.
O godz. 15.20 do SGH przyje˝d˝a
Pan Premier. Witany jest przez JM Rektora prof. Adama Budnikowskiego, szefowà protoko∏u, Rzecznika Prasowego
SGH oraz ni˝ej podpisanà. Sala wita
Premiera owacyjnie. Pan Premier
uÊmiechni´ty, nieskazitelnie elegancki,
mówiàcy pi´knà polszczyznà, szybko
prze∏amuje pierwsze lody i wprowadza
przyjaznà, ciep∏à atmosfer´. Zaczyna od
tego, ˝e zosta∏ ju˝ dziadkiem, a i wiek
osiàgnà∏ „s∏uszny” (52 l.), ˝e ˝yje w rodzinie wielopokoleniowej, wi´c rozumie
problemy osób zgromadzonych na sali.
Jego bliscy seniorzy te˝ chcà ˝yç aktywnie, oczekujà akceptacji i szacunku ze
strony otoczenia, godziwych warunków
bytowania, bo okresów biedy i kryzysów majà za sobà wiele.
Tematyka spotkania i dyskusji jest
bardzo szeroka. Pan Premier ma za sobà narad´ ekspertów na szczycie prezydenckim i wizyt´ w Brukseli, gdzie
dyskutowano nad wspólnymi (unijnymi) przedsi´wzi´ciami antykryzysowymi, przedstawia wi´c wnioski i rekomendacje, które tam sformu∏owano.
Dominuje temat wejÊcia Polski do strefy euro i konsekwencje tego procesu,

zarówno dla gospodarki, jak i dla spo∏eczeƒstwa. I oczywiÊcie kryzys. Pan
Premier wyra˝a przekonanie, ˝e mo˝emy wyjÊç z kryzysu silniejsi pod warunkiem podj´cia solidarnych wysi∏ków, ukierunkowanych na jego przezwyci´˝enie, tych w skali mi´dzynarodowej i tych w naszym bezpoÊrednim
otoczeniu. Odczytujemy to jako perspektyw´ kolejnych wyrzeczeƒ, brak
klimatu do wysuwania ˝àdaƒ i koniecznoÊç przyj´cia na siebie cz´Êci
skutków kryzysu. PodkreÊla odpowiedzialnoÊç Rzàdu za losy Polski, nie polemizujàc z poglàdami innych polityków, nikogo nie obwiniajàc, ani do nikogo nie zg∏aszajàc pretensji, co przy
dzisiejszym stylu uprawiania polityki
jest rzadkoÊcià. Ta retoryka pozytywnie odró˝nia Pana Premiera od innych
polityków.
Wyra˝amy nadziej´, ˝e wizyta Premiera w UTW SGH zapoczàtkuje sta∏à
wspó∏prac´ Urz´du Premiera ze Êrodowiskiem seniorów. ChcielibyÊmy mieç
mo˝noÊç wymiany informacji, zg∏aszania inicjatyw obywatelskich i legislacyjnych, dyskusji nad propozycjami
rzàdu dotyczàcymi naszego Êrodowiska.
Na koniec bardzo dzi´kujemy JM
Rektorowi SGH Panu prof. Adamowi
Budnikowskiemu za mo˝liwoÊç zorganizowania tego spotkania, za wyrozumia∏oÊç w trudnych momentach. To by∏o dla nas wa˝ne wydarzenie!
Krystyna Lewkowicz
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Dokoƒczenie ze str. 1

Kryzys zmieni∏ wiele, przede wszystkim
w ludzkich umys∏ach, powodujàc, ˝e ich
zachowania sta∏y si´ bardziej zachowawcze. Poniekàd mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e ograniczenie zaufania do insty-

tucji finansowych jest w pewnym zakresie
korzystne. Klienci banków z wi´kszym
sceptycyzmem (i g∏´bszà wiedzà!) podchodziç b´dà do „cudownych rozwiàzaƒ”
oferowanych im przez finansistów. Przez
wiele lat na ka˝dà propozycj´ biznesowà
b´dà si´ pytaç, niczym Wies∏aw Michni-

Kryzys finansowy a rynek pracy1
Niezale˝nie od opinii polityków i ekonomistów spierajàcych si´, czy w Polsce
b´dzie kryzys, czy tylko spowolnienie
gospodarki, czekajà nas w 2009 roku
istotne zmiany na rynku pracy. Wszystko
wskazuje na to, ˝e sytuacja ulegnie stopniowemu pogorszeniu. Kryzys finansowy
i zmniejszenie eksportu spowodujà zahamowanie koniunktury i zaostrzenie polityki kadrowej w wielu firmach. Bran˝e,
które odczu∏y kryzys (nieruchomoÊci,
motoryzacja), ju˝ zwalniajà pracowników, inni pracodawcy zachowajà du˝à
ostro˝noÊç i zapewne b´dà szukaç
oszcz´dnoÊci. Wed∏ug ekspertów bezpoÊrednie przyczyny zmian na polskim rynku pracy to:
– kryzys gospodarczy w innych krajach, szczególnie krajach UE,
– zmniejszony eksport,
– zmniejszona konsumpcja (zredukowanie zapotrzebowania poszczególnych
obywateli na dobra konsumpcyjne – szacowany jest 10 proc. spadek zakupów),
– l´k przed kryzysem (przedsi´biorców i potencjalnych klientów), co spowoduje du˝à ostro˝noÊç w planowaniu wydatków,
– zmniejszony PKB Polski w porównaniu do poprzednich lat.
Zatem firmy b´dà redukowaç koszty
dzia∏alnoÊci i szukaç oszcz´dnoÊci, a pracownik stanowi jeden z podstawowych
kosztów ka˝dego przedsi´biorstwa.
Jakie zmiany na rynku pracy czekajà
nas w tym roku?
1. Zwolnienia i redukcja personelu do
niezb´dnego minimum:
– tendencja do wyliczeƒ optymalnej
liczby pracowników i przeprowadzanie
niezb´dnych redukcji (mogà czuç si´
zagro˝eni wszyscy ci, którzy zatrudnieni sà w zawodach, które wg pracodawców mo˝na traktowaç jako zb´dny
koszt, np. specjaliÊci od marketingu, reklamy, PR);
– ograniczenie i du˝a rozwaga w planowaniu kolejnych rekrutacji; nale˝y spodziewaç si´ stopniowego zmniejszania
liczby ofert pracy (studenci i absolwenci
SGH mogà mieç wi´ksze, ni˝ w poprzednich latach, problemy ze znalezieniem za-
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trudnienia);
– spowolnienie spadku bezrobocia
w Polsce.
2. Ograniczenie kosztów poprzez inne
formy zatrudnienia:
– outsourcing – zatrudnianie firm –
podwykonawców, takie dzia∏anie pozwala zmniejszyç wydatki o podatki i ubezpieczenia;
– leasing pracowniczy;
– zmuszanie poszukujàcych pracy do
samozatrudnienia – zak∏adania w∏asnej
dzia∏alnoÊci gospodarczej;
– masowe zatrudnianie sta˝ystów
i praktykantów (studenci SGH mogà liczyç na zdecydowanie wi´kszà liczb´
atrakcyjnych ofert praktyk/sta˝y).
3. Zamro˝enie p∏ac i zmniejszenie
przyznawanych premii i podwy˝ek.
4. Ogólne pogorszenie warunków zatrudnienia.
5. Powroty do kraju emigrantów zarobkowych: Polacy b´dà wracaç z Hiszpanii,
Niemiec, Francji, a nawet z Irlandii. Szacuje si´, ˝e a˝ 200 tys. naszych rodaków
mo˝e wróciç w 2009 r. Taka rzesza pracowników oraz zmniejszajàca si´ liczba
miejsc pracy da pracodawcom poczucie
du˝ej swobody w doborze kadr.
Zwolnienia w firmach

Fala zwolnieƒ ruszy∏a ju˝ jesienià ubieg∏ego roku i dotyczy wielu przedsi´biorstw. Cz´Êç za∏ogi zwolniono w Citibanku, PKO BP i NBP, zwalniajà najwi´ksi deweloperzy (Dom Development
SA i J.W. Construction), koncerny medialne: G+J, Axel Springer, Agora, producenci samochodów – Opel i MAN, przemys∏ hutniczy: ArcelorMittal Poland
i Huta Katowice, a tak˝e Coca-Cola,
Krosglass, Whirpool, Skanska, Ruch, Telekomunikacja Polska, PKP Cargo, Poczta Polska. Wed∏ug sonda˝u Instytutu Badawczego ABR (listopad 2008 r.) zwolnienia w 2009 r. planuje co czwarta firma
Êredniej wielkoÊci2. Nale˝y pami´taç, ˝e
przestoje w produkcji czy te˝ spadek zamówieƒ skutkujà nie tylko problemami
w g∏ównych zak∏adach, ale równie˝
u podwykonawców, mamy wi´c cz´sto
do czynienia z reakcjà ∏aƒcuchowà.

kowski w pami´tnym skeczu – „a ile mo˝na straciç?”. B´dà to oczywiÊcie robiç do
pewnego momentu. Do momentu, gdy
znów w okresie hossy zacznà powoli traciç
swà ostro˝noÊç. Czy w takim stopniu jak
niedawno? Miejmy nadziej´, ˝e nie.
Filip Osadczuk
Mimo wszystko optymizm…

Mimo pogarszajàcej si´ sytuacji istniejà bran˝e, w których nadal b´dzie brakowaç pracowników. Dotyczy to g∏ównie
stanowisk wymagajàcych du˝ych kwalifikacji i zwiàzanych z rynkiem budowlanym oraz finansowym. Projektanci dróg,
in˝ynierowie budownictwa z du˝ym doÊwiadczeniem, specjaliÊci od analizy ryzyka finansowego b´dà nadal poszukiwani i nie b´dà mieli problemu ze znalezieniem dobrze p∏atnej pracy. Spowolnienie
gospodarki nie powinno tak˝e dotknàç
farmakologii, us∏ug remontowych, bran˝y
spo˝ywczej oraz transportu i logistyki.
Wed∏ug ekspertów gwa∏towne za∏amanie rynku pracy nam nie grozi, raczej spowolnienie w powstawaniu nowych miejsc
pracy i redukcje dotychczasowych stanowisk w wyniku spadku zamówieƒ. Do tej
pory mamy raczej do czynienia ze spadkiem koniunktury w niektórych bran˝ach,
powrotami rodaków z pracy w innych
krajach oraz przejÊciowymi problemami
z uzyskaniem kredytów. Z czasem dla
niektórych przedsi´biorstw problemem
mo˝e staç si´ ponowne pozyskanie kadr
do swoich przedsi´biorstw, a redukcje
w niektórych firmach mogà przerodziç si´
w poszukiwanie pracowników. Nale˝y
patrzeç z optymizmem i cierpliwie poczekaç na popraw´ sytuacji na rynku pracy
i proces odbudowywania nadwàtlonych
kryzysem zasobów ludzkich.
Iwona Bernaciak
Opracowano na podstawie artyku∏ów i raportów: www.kariera.pl; www.pracuj.pl
2
Gawroƒska M., Zb´dni ludzie, „Newsweek
Polska” nr 4/2009.
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