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W Wielkiej Brytanii pensje 
bankowców już spadają, 
w Polsce będą rosnąć. 
Tyle że w dużo 
wolniejszym tempie. 

Wynagrodzenia specjalistów 
i menedżerówzatradnionych 
wbankowości detalicznej sko
czyły w tym roku o 13-15 proc. 
—wynika z raportu Global Fi
nancial Services Study-To-
wers Perrin i HRM Partners, 
który obejmuje dane z trze
ciego kwartału 2008 r. 

— Powodem były duża 
konkurencj a na rynku pracy 
na którym pojawiało się spo
ro nowych graczy i dynamicz
ny wzrost liczby placówek 
banków detalicznych. Naj
wyższy wzrost wynagrodzeń 
dotyczył specjalistów odpo
wiedzialnych za rozwój pro
duktów bankowych oraz ob
sługę klientów — mówi 
Krzysztof Katolo z HRM 
Partners. 

Jednak pracownicy banko
wości korporacyjnej i inwe
stycyjnej już odczuli pertur
bacje na rynkach finanso
wych. Ich pensje, które są po

wiązane z wynikami finanso
wymi, wzrosły o 8-9 proc. 

Im wyżej, tym lepiej 
We wszystkich segmentach 
bankowości w 2008 r. mene
dżerowie otrzymali wyższe 
podwyżki niż ich podwładni. 

— To efekt wahadła historii, 
gdyż w poprzednich latach ro-
sly głównie wynagrodzenia 
na stanowiskach wykonaw
czych i specj alistycznych. Prze-
widujemy że taka tendencja 
może się utrzymać również 
w przyszłym roku, ponieważ 
w trudniej szych dlabankowo-
ści czasach istotna jest jakość 
zarządzania organizacją i pro
cesami, czego beneficjentami 
będą dobrzy menedżerowie 
— uważa Krzysztof Katolo. 

Zgadza się z nim Rafał An
drzejewski z Amrop Hever. 

— Teraz trzebabędzie trzy
mać dobrych specjalistów. 
BanM wPolsce na razie mają się 
dobrze, a wynagrodzenia me
nedżerów zależą od wyników. 
Będą więc rosły choć nie tak 
szybko jak dotąd — uważa Ra
fał Andrzejewski. 

Według HRM Partners 
wbankowości detalicznej pod
wyżki sięgną 8-9 proc, a wpo-
zostalych segmentach wzrost 
będzie „kosmetyczny" i wy
niesie 5-6 proc. 

— Menedżerowie najwyż
szego szczebla, których wciąż 
w Polsce jest niewielu, nie od
czują pogorszenia i dostaną 
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5-8 proc. podwyżki. Menedże
rowie średniego szczebla bę
dą spodziewać się wzrostu 
pensji przynajmniej na pozio
mie inflacji—przewiduje Rafał 
Andrzejewski. 

Londyński chłód 
Sytuacja polskich bankow
ców jest o niebo lepsza niż 
brytyjskich. 

— Najnowsze raporty poka
zały że w październiku pensje 
były mniej sze niż we wrześniu. 
Nic dziwnego, zważywszy ile 
miej sc pracy zniknęło w sekto
rze finansowym. Ludzie się cie
szą, że wogóle mają pracę. My
ślę, że niewielu z nich poprosi 
pod koniec roku o podwyżkę 
— przewiduje Dan Bradshaw 
z londyńskiego Devonshire. 

W Wielkiej Brytanii żaden 
sektor bankowy nie jest dziś 

bezpieczny. Bank inwestycyjny 
Goldman Sachs podał w ubie
głym roku, że zwalnia 10 proc. 
pracowników na świecie. Wy
powiedzenia pracownicy za
częli dostawać już wczoraj. 

— To nie najlepszy moment 
na pracę w sektorze banko
wym na Wyspach. I niewiele 
się zmieni przez najbliższy rok 
— kwituje Dan Bradshaw. 

Puls płac 
Czy tym, co najbar
dziej Cię interesuje 
w pracy, jest 

wynagrodzenie? Na bieżąco 
opisujemy sytuację na rynku 
pracy — który pracodawca 
płaci najlepiej, a komu płacą 
najlepiej. Zaglądaj z nami 
do portfeli konkurentów 
oraz kolegów z pracy. 
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Teraz detal: Z najwyższymi podwyżkami wynagrodzeń bę
dziemy mieli do czynienia w bankowości detalicznej — jednak 
ich dynamika będzie niższa w 2008 r. i sięgnie prawdopodobnie 
8-9 proc. — ocenia Krzysztof Katolo z HRM Partners, [FOT.WM] 
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