
Firmy oszczędzają na szkoleniach 
•• Sytuacja na rynku pracy zmienia 
się z miesiąca na miesiąc. Praco
dawcy wolą wstrzymać podwyżki czy 
rekrutację, niż zwalniać pracowni
ków. 
Połowa firm wstrzymałalub przyjmu
je mniej osób,niżplanowała,43proc. 
pracodawców ograniczyło budżety 
szkoleniowe, a38 proc. zmniejszyło wy
datki napodróżeireprezentację firmy 
- tak wynika z najnowszego badania 
„HR w czasach turbulencji" przepro
wadzonego wlutym przez firmę HRM 
partners. Wbadaniu wzięło udział 70 
firmzróżnych sektorów go spodarki. 

To jednak nie koniec oszczędno
ści, jakie zastosowali pracodawcy. 
Z raportu wynika, że 34 proc. firm 
zrezygnowało z imprez integracyj
nych dla pracowników. Piąte miej
sce na liście podejmowanych przez 
firmy działań to redukcja zatrudnie
nia pracowników o słabych wyni

kach. Na taki krok zdecydowała się nie
mal co trzecia firma (32 proc). 

Co jeszcze widać z badania? Firmy, 
które rozważają zwolnienia, w więk
szym stopniu kie rują się oceną wyni
ków pracy (66 proc.) niż miejscem 
w hierarchii stanowisk (38 proc). Re
dukcje na ogół nie osiągają poziomu 
zwolnień grupowych i tylko część firm 
(26 proc) zdecydowała się przepro
wadzić znaczące zwolnienia, tj. na po
ziomie wyższym niż 5 proc zatrud
nionych. Ale są i dobre sygnały płyną
ce z rynku pracy. Aż 39 proc w ogóle 
nie bierze pod uwagę zwolnień. 

Wiele firm ogranicza inaczej kosz
ty. I tak 29 proc zapytanych pracodaw
ców wstrzymało podwyżki, a co piąty 
(21 proc) zrezygnował z różnych form 
indeksacji płac Na bardziej radykal
ne kroki dotyczące płac firmy decy
dują się znacznie rzadziej. Aż 73 proc 
firm nie bierze pod uwagę zmniejsze

nia wynagrodzeń zasadniczych, a tyl
ko 21 proc firm zmodyfikowało system 
wynagrodzeń zmiennych. 

Z badania jednoznacznie wynika, 
że zmianyrynkowe,które miałymiej-
sce w ciągu ostatnich miesięcy (do lu
tego), nie pozostały bez wpływu na de
cyzje w obszarze zarządzania perso
nelem. Wciąż widać umiarkowany op
tymizm polskich menedżerów, który 
wskazuje nato,że sytuacjawposzcze-
gólnych firmach nie jest tak drama
tyczna, jak wcześniej sądzono, o DAB 

Od 18 do 29 marca na stronach 
portalu Gazeta.Praca.pl prowadzona 
jest druga część badania 
„Rynek pracy w czasach turbulencji". 
Ma ona odpowiedzieć na pytanie, 
jak sytuację w swoich firmach 
oceniają pracownicy. 
Wypełnij ankietę i podziel się opiniami 
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