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Najwięcej ofert pracy w województwie dolnośląskim i
opolskim, najmniej – na południu Polski. Gdzie szukać
zatrudnienia w II kwartale 2021 roku?
Ubiegły rok dla wielu Polaków był okresem dynamicznych zmian w zatrudnieniu, wynikających
z pandemii COVID-19 i związanego z nią lockdownu. Czy obecnie pracownicy nadal powinni
obawiać się zwolnień? Jakie są plany rekrutacyjne pracodawców w poszczególnych regionach
kraju? Aktualne prognozy dotyczące rynku pracy prezentuje najnowszy „Barometr
ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” opublikowany dziś przez firmę ManpowerGroup.

Warszawa, 9 marca 2021 rok – Z raportu wynika, że w miesiącach kwiecień – czerwiec redukcję etatów planuje
tylko 3% przedsiębiorców. Przeważająca większość (83%) nie przewiduje zmian personalnych, natomiast 10% chce
pozyskiwać nowych pracowników. Po uwzględnieniu korekty sezonowej*, prognoza zatrudnienia netto w Polsce w II
kwartale 2021 roku wyniesie +6%. Wskaźnik ten w ujęciu kwartalnym zanotował wzrost o 1 punkt procentowy,
natomiast w stosunku do okresu kwiecień – czerwiec w 2020 roku jest wyższy o 3 punkty procentowe.
Tendencja wzrostowa sugeruje, że – po niekorzystnym dla wielu biznesów roku 2020 – pracodawcy znów zaczynają
spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem i planują powiększanie swoich zespołów. To dobra
wiadomość dla osób poszukujących pracy, ponieważ mogą one spodziewać się zwiększenia liczby ofert na rynku.
Wzrost nie będzie jednak równomierny w całym kraju. Prognoza netto zatrudnienia prezentowana w podziale na
regiony i sektory rynku wskazuje, gdzie – według deklaracji przedsiębiorców – powinno pojawić się najwięcej, a
gdzie najmniej etatów.
Poszukiwanie talentów na Południowym Zachodzie. Na Południu – stagnacja.
Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, w II kwartale 2021
roku zwiększenie zatrudnienia przewidują pracodawcy w 5 z 6 regionów Polski. Największe szanse na znalezienie
nowej posady mają kandydaci na Południowym-Zachodzie. Prognoza netto zatrudnienia wynosi tam aż +10% i jest
najwyższa w zestawieniu – pomimo tego, że w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o 2 punkty procentowe.
Dobre perspektywy zawodowe czekają również mieszkańców regionu wschodniego (+9%). Wynik jest zbliżony do
tego z poprzedniego kwartału, co sugeruje, że sytuacja na lokalnym rynku pracy jest dość stabilna, a nowi
pracownicy nieustannie poszukiwani. Na wzrost liczby ofert mogą liczyć także kandydaci z regionów PółnocnoZachodniego (+6%) i Północnego (+5%), gdzie pracodawcy deklarują dość optymistyczne plany dotyczące
powiększania zespołów. Warto zauważyć, że w tych regionach zanotowany został umiarkowanie wysoki wzrost
wskaźników w ujęciu kwartalnym, wynoszący odpowiednio o 3 i 4 punkty procentowe więcej niż w prognozach
dotyczących miesięcy styczeń – marzec. Obserwowana tendencja świadczy o ambitnych zamiarach lokalnych
pracodawców, którzy – po trudnym roku 2020 – chcą rozbudowywać zespoły i rozwijać biznes.
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Przedsiębiorcy z Polski centralnej są bardziej zachowawczy i nie przewidują otwarcia wielu procesów rekrutacyjnych
w strukturach swoich firm. Prognoza netto zatrudnienia w tym regionie wynosi zaledwie +2% i utrzymuje się na
podobnym poziomie już drugi kwartał z rzędu. W tym rejonie kandydaci powinni więc uzbroić się w cierpliwość i
przygotować na dość długi proces poszukiwania pracy. Problemów ze znalezieniem nowej posady prawdopodobnie
doświadczą również mieszkańcy regionu Południowego (0%).
Jakich specjalistów poszukują pracodawcy?
Z „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników
zgłaszają firmy z sektora Budownictwo (+13%). Optymizm, z jakim pracodawcy witali nowy rok, znacząco zmalał –
wskaźnik zanotował spadek o 3 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym. Nadal jednak kandydaci mogą liczyć na
zdecydowanie większą liczbę ofert pracy niż w miesiącach kwiecień - czerwiec roku ubiegłego, kiedy wskaźnik był aż
o 9 punktów procentowych niższy.
Zespoły chcą powiększać także przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przemysłową (+11%) oraz handlem
detalicznym i hurtowym (+8%). To wzrost odpowiednio o 7 i 5 punktów procentowych w stosunku do analogicznego
okresu 2020 roku. Również specjaliści związani z sektorem finansów i usług mogą spodziewać się umiarkowanego
wzrostu liczby rekrutacji (+3%).
Z redukcją etatów muszą natomiast liczyć się pracownicy sektora Restauracje/Hotele (-2%), który wciąż jeszcze
odczuwa skutki lockdownu wywołanego pandemią COVID-19. W porównaniu do poprzedniego kwartału jest to
poprawa o 5 punktów procentowych, jednak utrzymujący się na ujemnym poziomie wskaźnik pokazuje, że właściciele
hoteli oraz przedsiębiorcy oferujący usługi gastronomiczne nadal są niepewni jutra i przewidują konieczność
zmniejszenia zatrudnienia.
Jak polski rynek pracy wypada na tle innych krajów EMEA?
Jeśli chodzi o prognozy dotyczące zatrudnienia w Polsce, deklaracje przedsiębiorców są stosunkowo optymistyczne.
W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) badaniem ManpowerGroup objętych zostało ponad 15 tys.
pracodawców. Z uzyskanych danych wynika, że w miesiącach kwiecień – czerwiec najkorzystniejszą sytuację na
rynku pracy przewidują przedsiębiorcy z Chorwacji (+12%) i Rumunii (+12%). Sprzyjającej koniunktury spodziewają
się również pracodawcy w Szwecji – wzrostowa tendencja prognozy netto zatrudnienia utrzymuje się tam już trzeci
kwartał z rzędu i właśnie osiągnęła poziom +8%. Identyczny wynik zaprezentowały Czechy.
Z kolei popularne do tej pory wśród Polaków kierunki wyjazdów za pracą, takie jak Wielka Brytania czy Niemcy, nie
wydają się obecnie równie atrakcyjne jak przed pandemią. W Wielkiej Brytanii deklarowane zapotrzebowanie na
pracowników spada już 4 kwartał z rzędu, a prognoza netto zatrudnienia osiągnęła wynik -5%. Mieszkańcy tego
kraju muszą więc liczyć się ze znaczną redukcją etatów. W trudnej sytuacji zawodowej będą również Włosi (-2%),
Hiszpanie (-1%) oraz Finowie (-2%). W Niemczech prognoza netto zatrudnienia, choć dodatnia (+3%), notuje spadki
we wszystkich 7 sektorach gospodarki zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym. Ostrożni w rozbudowywaniu
zespołów są również przedsiębiorcy ze Słowacji – tam już drugi kwartał z rzędu wskaźnik utrzymuje się na poziomie
+3%.
Gdzie znaleźć więcej informacji?
Raport dla II kwartału 2021 r. został opracowany na podstawie indywidualnych wywiadów z 557 pracodawcami w
Polsce. Wszystkim uczestnikom badania zadano pytanie: „Jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym
zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca czerwca 2021 r., w porównaniu do
obecnego kwartału?”.
Dane przedstawione w niniejszym materiale to część większej całości, zebranej i przeanalizowanej w ramach
badania Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia. Pełny raport, zawierający informacje o globalnych
perspektywach zatrudnienia w podziale na poszczególne sektory gospodarki, jest bezpłatny i dostępny w wersji
polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl, w zakładce Raporty rynku pracy.
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* W niniejszym raporcie stosowane jest pojęcie „prognoza netto zatrudnienia”. Parametr ten stanowi różnicę
procentową pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców
spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym kwartale. Uzyskany wynik to
właśnie prognoza netto zatrudnienia. Wszystkie komentarze są oparte na danych uwzględniających korektę
sezonową; w przeciwnym wypadku nieuwzględnienie korekty będzie wyraźnie zaznaczone.

