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Presja na podwyżki 
zmaleje, bo będzie więcej 
chętnych do pracy. Firmy 
przestają szukać nowych 
ludzi, ale z dużymi 
redukcjami czekają. 

Od kiedy zaczęło się mówić 
o recesji, łączy się ją ze zwal
nianiem pracowników. Zagro
żeni są przede wszystkim ci 
z firm eksportowych i branż, 
które spowolnienie gospodar
cze dotknęło najszybciej, czyli 
motoryzacyjnej i budowlanej. 

— Pracodawcy w branży 
motoryzacyjnej tym roku bę
dą musieli sobie poradzić 
z nadwyżkami zatrudnienia. 
Jest jednak prawdopodobne, 
że część firm, pamiętając 
ostatnie trudności z pozyska
niem wykwalifikowanych pra
cowników, raczej będzie się 
powstrzymywała przed zwol
nieniami. Poszukują sposo
bów, by elastycznie reagować 
na zmiany na rynku, np. po
przez pracę czasową, skraca
nie czasu pracy, zawieszanie 
kosztownych świadczeń itp. 
— uważa Dariusz Banach, dy
rektor personalny i admini
stracyjny Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland. 

Jego zdaniem naj ważniej -
szawtrudnej sytuacji jest po

stawa pracowników i organi
zacji związkowych. 

— Ich pozyskanie dla we
wnętrznych działań firm bę
dzie swoistym egzaminem 
dojrzałości dla każdego zespo
łu kierowniczego. Pokaże, czy 
w trudnej sytuacji moż
na na siebie nawzajem liczyć 
— dodaje dyrektor Banach. 

Lepiej opóźnić prace 
Wbranży budowlanej wszyst
ko zależy od inwestycji, jakie 
uda się pozyskać firmom. 
Na przykład Skanska nie tylko 
nie planuje zwolnień, ale za
powiada nawet zatrudnianie 
nowych ludzi. To między inny
mi dzięki budowie autostrady 
A1. 

— Firmy, którym uda się po
zyskać zamówienia publiczne 
na inwestycjez pieniędzy unij
nych, lżej przejdą przez okres 
dekoniunktury. Inne mogą 
mieć kłopoty — stwierdza Mar
cin Gesing ze Skanska. 

W gorszej sytuacji są dewe
loperzy i współpracuj ący z ni
mi wykonawcy. Restruktury
zację zatrudnienia przeprowa
dził już np. Dom Development. 
Firma zamroziła aż 11 inwesty
cji. Inne jednak na razie o zwol
nieniach nie myślą. 

— Mamy bardzo dobrze wy
selekcjonowaną kadrę i szkoda 
by było ją stracić. Ale jeśli sytu
acja się nie zmieni i sprzedaż 
mieszkań nie ruszy za dwa, trzy 
miesiące, to coraz więcej firm 
deweloperskich zacznie ciąć 

etaty — mówi Jan Wagner 
z holdingu budowlanego 
Polnord. 

Kłopoty z płynnością robót 
dotknęły podwykonawców. 

— Oni nie maj ą gdzie prze
rzucać pracowników i dlate
go wielu woli opóźniać roboty 
i płacić za to kary, niż zwal
niać ludzi. Czekają na rozwój 
sytuacji. Dlatego stawianie bu
dynku wydłużyło się z 14 do 
20 miesięcy — wyjaśnia Jan 
Wagner. 

Przygotujmy się 
Zdaniem doradców personal
nych niektóre firmy, które rece-
sj a ominie i tak potraktuj ą ten 
czas jako okazję do cięcia kosz
tów, w tym pracowniczych. 
Jest tak w oddziałach wielu za
granicznych przedsiębiorstw, 
które kryzys dotknął na Zacho
dzie. Według Piotra Sierociń-
skiego, dyrektora generalnego 
firmy doradczej HRM Part
ners, za wcześnie mówić 
o skutkach światowej recesji 
w Polsce. 

— Nawet jeśli rzeczywiście 
dotknie naszą gospodarkę, to 
największą falę uderzeniową 
mamy przed sobą. Będzie to 
drugi kwartał obecnego roku. 
Ale ta fala nie będzie wcale 
duża — uspokaja Piotr Siero-
ciński. 

Twierdzi, że teraz mamy 
do czynienia bardziej z psycho
logią i wzajemnym nakręca
niem się złymi nastrojami 
wzwiązku z wieściami ze świa-

• Przygotowują się na recesję: Pracodawcy chcą uelastycznić koszty pracy. Przyszedł 
czas weryfikacji narzędzi systemów motywacyjnych, dostosowania do nowych priorytetów ryn
ku pracy — mówi Piotr Sierociński dyrektora generalnego firmy doradczej HRM Partners. 

ta zachodniego, niż z rzeczy
wistym kryzysem. 

— Oczywiście, są branże, 
wktórych dzieje się źle, zdarza 
się, że firmy redukują zatrud
nienie lub obniżają płace (co 
jest szybko nagłaśniane), anie-
które firmy być może znikną 
z rynku. Recesje oczyszczają 
rynek zarówno z nieefektyw

nych i źle zarządzanych firm, 
j ak i z całkiem dobrych, ale ofe-
rujących produkty i usługi 
niemające zbytu w czasach 
kryzysu. Ale gospodarka nie 
znosi pustki. W ich miej see po
wstaną nowe. Polscy przedsię
biorcy majajuż za sobą kryzys 
lat 2002-2003 i potrafią ela
stycznie reagować na zmiany 

na rynku. W tym roku moż
na spodziewać się wielu fuzji 
i przejęć — przewiduje Piotr 
Sierociński. 

A jak firmy przygotowują 
się na ewentualną falę recesyj -
ną? Do doradców personal
nych dociera coraz więcej py
tań o zmianę strategii wyna
gradzania. 
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— Firmy chcą uelastycznić 
koszty pracy. Przyszedł czas 
weryfikacji narzędzi systemów 
motywacyjnych, dostosowa
nia do nowych priorytetów 
rynku pracy. Systemy płaco
we, a w szczególności premio
we, musząbyć uważnie wery
fikowane, czy motywuj ą do re
alizacji celów firm w czasach 
kryzysu, a nie koniunktury — 
tłumaczy Piotr Sierociński. 

Koniec rynku pracownika 
jest więc faktem. 

— Presja na wzrost pensji 
się obniży bo będzie więcej 
chętnych na miejsca pracy. Ła
twiej będzie firmom pozyskać 
pracowników — ale tylko 
na niższe stanowiska. O spe-
cjalistówi menedżerówbędzie 
nadal trudno, bo oni inaczej 
w takich czasach szacująryzy-
ko zmiany pracy. Headhunte-
rzy będą więc mieli trudniej sze 
zadanie — ocenia Agnieszka 
Flis, partner w firmie dorad
czej Advisory Group Test HR. 

PULS BIZNESU
2009-01-09


