
Uwaga, 
turbulencje! 
Kryzys na rynkach finansowych nie mógł pozostać 
bez wpływu na rynek pracy w Polsce 
i - w konsekwencji - na politykę firm, w tym także 
finansowych, w obszarze zarządzania personelem. 
Zachowania poszczególnych instytucji w obliczu 
warunków rynkowych są jednak bardzo różne, 
a sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. 
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doniesieniach prasowych coraz 
częściej czytamy o zwolnieniach 
grupowych zapowiadanych 

przez banki. Takie informacje podały m.in. 
BRE Bank, Kredyt Bank, a ostatnio także GE 
Money Bank i Santander - w obszarze kre
dytów hipotecznych. Wrze na forach interne
towych, gdzie pracownicy różnych instytucji 
donoszą o zwolnieniach, nieprzedłużaniu 
umów o pracę, wstrzymywaniu wypłat bo
nusów czy premii. 

WZROST EFEKTYWNOŚCI 
Informacje te tworzą wokół rynku finan
sowego niedobry klimat, który wzmacnia 
jeszcze poczucie, że „sektor finansowy" 
i „kryzys" to ostatnio dwa nierozłączne po
jęcia. Niewątpliwie instytucje finansowe po
dejmują działania nakierowane na wzrost 
efektywności kosztowej, jednak -jak wska
zują m.in. badania firmy doradczej HRM 
partners - nie koncentrują się na ogranicze
niu zatrudnienia. 
Po kilku latach intensywnego rozwijania 
kadr większość instytucji finansowych 
ogranicza wydatki na szkolenia pracowni
ków (64 proc). Firmy nie biorą raczej pod 
uwagę możliwości obniżenia wynagro
dzeń zasadniczych, ograniczają jednak 
podwyżki i indeksacje płac (55 proc), acz
kolwiek większość deklaruje, że oszczęd
ności nie dotkną osób o wysokich wyni
kach. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku 
badane przez HRM partners instytucje 

zapowiadały na ten rok podwyżki w gra
nicach 6 proc, dziś wiadomo już, że ska
la podwyżek będzie co najmniej o połowę 
mniejsza (ok. 3 proc). Instytucje finanso
we na razie powstrzymują się od radykal
nych zmian, czekając na rozwój sytuacji 
na rynku. 

WYMIANY NA STANOWISKACH 
Kryzys skłania działy personalne do po
dejmowania analizy posiadanych zaso
bów ludzkich, ich kompetencji, poten
cjału, efektywności i ponoszonych na ich 
utrzymanie kosztów. Zmieniająca się sy
tuacja rynkowa wymusza przystosowa

nie struktur organizacyjnych do nowych 
realiów. Do agencji doradztwa personal
nego, do niedawna zasypywanych zlece
niami rekrutacyjnymi, trafia coraz więcej 
zapytań dotyczących audytów funkcji per
sonalnej, Assessment/Development Centre, 
ocen pracowniczych - szczególnie oceny 
360 stopni czy przeglądów systemów wy
nagrodzeń. Pojawiające się zlecenia re
krutacyjne nie są raczej związane z two
rzeniem nowych miejsc pracy (wiele firm 
zamraża rekrutacje i odstępuje od wcze
śniej podjętych), ale z wymianą pracow
ników, czasem na kluczowych pozycjach. 
W ostatnich latach, w związku z niedobo
rem pracowników o odpowiednich kom
petencjach, instytucje finansowe często 
decydowały się na zatrudnienie osób, 
które nie do końca spełniały wymagania 
stanowiskowe. Dziś kandydaci są bardziej 
dostępni i otwarci na rozmowy z poten
cjalnymi pracodawcami, można zatem 
pozyskać fachowców i zastąpić nimi oso
by, które nie mają odpowiednich kompe
tencji czy wiedzy, a w czasach rynku pra
cownika były często przepłacane. Trudno 
jednoznacznie stwierdzić, że mamy 
dziś znowu rynek pracodawcy, jednak 
z całą pewnością widoczna jest tenden
cja do urynkowienia oczekiwań finanso
wych kandydatów. Wynika to po części 
z mniejszej liczby ofert pracy, po części 
zaś do podchodzenia przez pracodawców 
z większą rezerwą do wykorzystywania 
argumentów finansowych w negocjacjach 
z potencjalnymi pracownikami. 
Pracodawcy przywiązują też coraz większą 
wagę do jakości procesów rekrutacyjnych. 
Podejmując decyzję o zatrudnieniu nowej 
osoby, chcą być pewni, że płacą za realne 
kompetencje. Stąd wzrost popularności 
narzędzi typu Assessment Centre, dających 
najwyższą trafność diagnostyczną. Trudno 
też wyobrazić sobie obecnie proces rekru-

JAK BANKI ZAMIERZAJĄ REDUKOWAĆ KOSZTY? (STOSOWANE OGRANICZENIA) * 

Ograniczenia budżetów 
szkoleniowych 

Ograniczenie/zamrożenie wzrostów 
płac (podwyżek) 

Cięcia wydatków związanych z podróżami 
i kosztami reprezentacyjnymi 

Ograniczenie/zamrożenie regulacji 
płac (indeksacji zarobków) 

Zamrożenie lub redukcja 
procesów rekrutacyjnych 

w proc. 

70 80 

Źródło: Rynek pracy w czasach turbulencji, badanie przeprowadzone przez HRM partners i porta! praca.gazeta.pl. 
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tacyjny bez badania referencji rekomendo
wanych kandydatów w poprzednich miej
scach pracy. 

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA 
Jednocześnie zmianie uległ typ projektów 
trafiających do firm doradztwa personalne
go specjalizujących się w obsłudze instytucji 
finansowych. Rzadziej trafiają się projekty 
masowe, choć i takie się zdarzają - rekruta
cje do call center, sieci sprzedażowych dla 
pośredników finansowych, towarzystw 
ubezpieczeniowych, account managerów 
itp. Większość zleceń, to projekty executive 
search, często związane z wymianą pracow
nika, zwykle tajne. Obszary, w których wy
stępuje największe zapotrzebowanie na pra
cowników, to ocena ryzyka, stanowiska 
finansowe i księgowe oraz sprzedaż. W ob
szarze sprzedaży pojawiły się ostatnio nowe 
wymagania. Oprócz umiejętności handlo
wych coraz większe znaczenie ma wiedza 
z obszaru analiz kredytowych, umiejętność 
analizy dokumentów księgowych, wiedza 
z obszaru ryzyka. Po kilkumiesięcznej prze
rwie pojawiają się zlecenia na stanowiska 
marketingowe, a także związane z inwesty
cjami i rynkami kapitałowymi. Zapewne są 
to dobre sygnały. 

KRYZYS SPRZYJA NOWYM 
Z sytuacji na rynku pracy w instytucjach fi
nansowych korzystają pośrednicy finansowi, 
którzy pozyskują kompetentne osoby z ban
kowości, a także ubezpieczyciele, do któ
rych swoje aplikacje coraz częściej kierują 
bankowcy. Równocześnie powstają jednak 
nowe przedsięwzięcia biznesowe - banko

we, z obszaru pośrednictwa finansowego. 
Start up korzystają z sytuacji z kilku wzglę
dów. Po pierwsze, wobec ogólnej niepew
ności na rynku łatwiej im skłonić ekspertów 
do ryzyka, które niesie za sobą każde nowe 
przedsięwzięcie. Po drugie - nowe instytu
cje rozwijające swoje sieci nie muszą walczyć 
cenowo o lokale, które w okresie eksplozji 
rozwoju placówek bankowych były bardzo 
drogie. Po trzecie - wobec sytuacji rynko
wej niewielu graczy decyduje się na przed
sięwzięcia uniwersalne. Raczej start up kie
rują swoje produkty do określonych grup 
odbiorców, co daje większe szanse powo
dzenia, a nie wymaga tak dużych nakładów 
finansowych. 

WYŻSZE WYMAGANIA 
WOBEC FIRM DORADCZYCH 
Zmiany w polityce zarządzania ludźmi 
wdrażane przez instytucje finansowej 
przekładają się na wzrost oczekiwań wo
bec firm doradczych. Skończyły się cza
sy wielkich zleceń masowych, których 
realizacja nie wymagała wysokich kom
petencji rekruterów. Trafiające obecnie 
do firm doradztwa personalnego rekru
tacje, dotyczące często wysokich stano
wisk menedżerskich, wymagają umie
jętności przeprowadzenia pogłębionych 
wywiadów kompetencyjnych, interpreta
cji testów psychometrycznych czy testów 
umiejętności z konkretnych obszarów. 
Coraz częściej konieczne jest wykorzy
stanie w procesie rekrutacyjnym elemen
tów Asessment Centre. W efekcie agencje 
stawiające na szybkość realizacji zleceń, 
pobieżnie weryfikujące kandydatów (na

wet wyłącznie w rozmowie telefonicznej!) 
stawiające w pierwszym rzędzie na ilość 
pozyskanych zleceń, a nie jakość ich re
alizacji, mogą mieć poważne problemy 
ze sprostaniem oczekiwaniom klientów. 
Część z nich, o ile nie postawi na rozwój 
kompetencji swoich konsultantów, za-

Dziś 
kandydaci 
są bardziej 
dostępni 
i otwarci 

na rozmowy 
z potencjalnymi 
pracodawcami. 

pewne zniknie z rynku. Klienci oczekują 
dziś także kompleksowej usługi, zaspo
kojenia wszystkich ich potrzeb z obsza
ru HR: od audytów personalnych, przez 
AC/DC, oceny pracownicze, badanie opi
nii po doradztwo w zakresie budowy ście
żek kariery i systemów motywacyjnych. 
Tylko firmy oferujące pełen zakres usług 
HR mogą być dziś prawdziwymi partnera
mi działów personalnych. Nie tylko w in
stytucjach finansowych. 

Autorka pracuje w HRK Financial Markets. 
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