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Popyt na pracę w Polsce - 
najważniejsze zjawiska 

Przemiany struktury sektorowej popytu na pracę 
podążają za globalnymi trendów i regionalną 
specyfiką 

Postęp technologiczny w ostatnich latach powoduje 
wzrost znaczenia zawodów analitycznych a spadek 
manualnych 

W przyszłości wzrośnie względny popyt na pracę w 
zawodach z krańców rozkładu kwalifikacji kosztem 
tych z środka 



Polska podąża za globalnymi 
megatrendami 
- DEZAGRARYZACJA 
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PKB na mieszkańca, PPP, 1990 USD 
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Polska podąża za globalnymi 
megatrendami 
- INDUSTRIALIZACJA i 
DEINDUSTRIALIZACJA 
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Polska podąża za globalnymi 
megatrendami 
- SERWICYZACJA 



Najważniejsze czynniki 
wywołujące zmiany struktury 
popytu na pracę 

Nowe technologie skutkują automatyzacją 
produkcji i usprawniają procesy biznesowe 

Bogatsze społeczeństwa konsumują inne dobra i 
usługi niż te mniej zamożne 

Handel i offshoring powodują realokację miejsc 
pracy w skali globalnej 

Odpowiednia polityka gospodarcza może 
modyfikować trendy 



Nadreprezentacja rolnictwa i 
przemysłu kosztem usług odróżnia 
Polskę od UE 15 

13% 

22% 

8% 
23% 

2% 
2% 

1% 

6% 

20% 

3% 
3% 

15% 

6% 

25% 

3% 
3% 

1% 
13% 

24% 

7% 

Polska   (2012) UE15   (2012) 



Polski przemysł jest mniej 
nowoczesny niż przemysł czeski i 
niemiecki 



Opieka zdrowotna, usługi 
administrowania i działalność 
wspierająca są słabiej rozwinięte niż w 
krajach UE 15 



Najszybciej rośnie popyt na pracę 
specjalistów i pracowników usług 
osobistych 

Polska 1995-2012 UE15 1995-2012 



Gospodarka potrzebuje umiejętności 
analitycznych i interpersonalnych… 

CAŁA GOSPODARKA 



… szczególnie w sektorze prywatnym 

SEKTOR PRYWATNY 



Model prognostyczny 
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Niezależnie od scenariusza zmiany 
popytu w Polsce będą podążać w tym 
samym kierunku - SEKTORY 
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Niezależnie od scenariusza zmiany 
popytu w Polsce będą podążać w tym 
samym kierunku - ZAWODY 
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W 2030r. Polska przestanie być 
krajem rolniczym, ale nie dogonimy 
jeszcze UE15 
scenariusz: reindustralizacja scenariusz: serwicyzacja 



Podsumowanie 

Ścieżka zmian popytu na pracę w Polsce nie 
odbiega od globalnych trendów 

Cechą regionu jest silna pozycja przemysłu, lecz 
jego znaczenie w zatrudnieniu będzie maleć 

Rynki pracy poszukują umiejętności analitycznych i 
interpersonalnych 

W przyszłości będziemy obserwować polaryzację 
zatrudnienia 
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