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I N F O R M A C J A  P R A S O W A  

Paryż / Warszawa 9 maja 2017 r. 

 
 

Niedobory pracowników w krajach Europy Środkowej i Wschodniej są 
korzystne dla gospodarstw domowych, ale stanowią zagrożenie dla 
przedsiębiorstw 
 

Sytuacja panująca na rynkach pracy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 

sprzyja gospodarstwom domowym. Rosnące płace, obniżenie stóp bezrobocia i niski 

poziom inflacji w połączeniu z polepszającymi się nastrojami konsumenckimi 

doprowadziły do wzrostu konsumpcji prywatnej. Jednak poprawa na rynku pracy 

spowodowała, że firmy coraz częściej spotykają się z trudnościami w rekrutacji 

nowych pracowników, zwłaszcza w przypadku wykwalifikowanego personelu. 

Niedobory siły roboczej i wynikający z nich wzrost kosztów pracy powodują duży 

niepokój wśród przedsiębiorców. 

 

Sytuacja na rynkach pracy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej cały czas się poprawia. Stopy 

bezrobocia osiągnęły rekordowo niski poziom, a większość gospodarek z regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej odnotowuje lepsze wyniki dotyczące bezrobocia w porównaniu do średniej w całej UE. 

Szczególnie duża poprawa nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki szybkiemu wzrostowi płac, 

niskiemu poziomowi inflacji i poprawie nastrojów konsumenckich, konsumpcja gospodarstw 

domowych stała się głównym motorem ekspansji gospodarczej w regionie. Większość krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej odnotowywała w ostatnich latach korzystną dynamikę płac. Od 2010 r. 

poziom wynagrodzeń brutto podwyższył się o ponad 30 proc. w Rumunii i Bułgarii oraz o ponad 20 

proc. na Węgrzech i w Polsce.  

 

Do powstania niedoborów siły roboczej przyczyniły się: większa siła przetargowa w kontekście 

negocjacji płacowych, niski przyrost naturalny i emigracja 

 

Pomimo, że sytuacja ta ma pozytywny wpływ na gospodarstwa domowe i ogólną aktywność 

gospodarczą, firmy znajdują się w gorszym położeniu. Mają one do czynienia z większą siłą 

przetargową podczas negocjacji płacowych i są zmuszone akceptować wyższe koszty wynagrodzeń. 

Dynamiczny popyt zewnętrzny i wewnętrzny, niski przyrost naturalny i emigracja do Europy 

Zachodniej to czynniki, które przyczyniły się do powstania niedoborów siły roboczej. Coraz więcej firm 

wymienia zaistniałą sytuację jako barierę uniemożliwiającą rozwój ich biznesu. 

 

Nawet firmy, które wypłacają wyższe wynagrodzenia, nadal doświadczają trudności w pozyskiwaniu 

pracowników. Najwyższą liczbę wakatów odnotowano w Czechach i na Węgrzech. Wzrost 

wynagrodzeń przewyższa obecnie dynamikę wzrostu wydajności pracy. Na szczęście koszty pracy w 

regionie nadal utrzymują się średnio na trzykrotnie niższym poziomie niż w krajach Europy 

Zachodniej. 

 

Ta korzystna luka w wysokości jednostkowych kosztów pracy w połączeniu z bliskością geograficzną i 

podobieństwem kulturowym powinny nadal zapewniać przewagę konkurencyjną firmom z regionu 

Europy Środkowo-Wschodniej. Niemniej jednak w perspektywie średniookresowej korzyści te mogą 
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ulec zmniejszeniu, jeśli utrzyma się stały odpływ młodych i wysoko wykwalifikowanych pracowników 

za granicę.  

 

Istnieje kilka rozwiązań w tej sytuacji 

 

Firmy będą nadal borykały się z niedoborami siły roboczej, szczególnie w odniesieniu do 

wykwalifikowanych pracowników. Według najnowszych badań najbardziej pożądanymi zawodami 

wśród pracodawców w regionie Europy Środkowej i Wschodniej są kierowca i inżynier.  

 

Niedobory siły roboczej można zmniejszyć, zachęcając emigrantów do powrotu oraz poprzez wzrost 

imigracji. Wymagałoby to jednak wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i przezwyciężenia 

niechęci wobec migrantów. Niestety powrót wystarczającej liczby emigrantów do ojczystych krajów 

jest mało prawdopodobny. Osoby dotknięte Brexitem (lub podobnymi zdarzeniami, które mogą 

zaistnieć w przyszłości) będą raczej szukać pracy w innych krajach Europy Zachodniej ze względu na 

istotne różnice w możliwościach zarobkowych.  

 

Do poprawy zaistniałej sytuacji może się także przyczynić zachęcanie do podejmowania pracy 

mniejszości etnicznych, kobiet (których udział w rynku pracy utrzymuje się na niskim poziomie w 

porównaniu z krajami Europy Zachodniej: 61 proc. w Polsce, 59 proc. na Węgrzech, 57 proc. w 

Rumunii w porównaniu do 79 proc. w Szwecji, 72 proc. w Niemczech i 71 proc. w Austrii) i osób 

starszych, jak również wspieranie kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. 
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Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje firmom na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony 
przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2016 r. Grupa, 
wspierana przez 4.300 pracowników, osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 1411 mln EUR. Coface jest obecny, 
bezpośrednio lub pośrednio, w 100 krajach i ubezpiecza transakcje 50.000 firm z ponad 200 krajów. Coface publikuje co kwartał 
swoje oceny ryzyka kraju dla 160 państw, w oparciu o unikalną wiedzę na temat zachowań płatniczych przedsiębiorstw i 
doświadczenie 660 lokalnych analityków ds. oceny ryzyka, współpracujących na bieżąco z klientami Coface i weryfikujących 
kondycję ich dłużników.  

 
W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, 
a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności 
B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl 

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment B na giełdzie papierów 

wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA 
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