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Kurczenie się zasobów pracy

Starzenie się zasobów pracy

Zmiana poziomu kapitału ludzkiego?

Poruszane wątki

Zmiana poziomu kapitału ludzkiego?

Wzrost liczby imigrantów

Zróżnicowanie terytorialne tych procesów

Skutki depopulacji i koncentracji ludności na lokalnych rynkach pracy



Kurczenie się zasobów pracy



Kurczenie się zasobów pracy – zróżnicowanie przestrzenne



Starzenie się zasobów pracy



Starzenie się zasobów pracy (w %)



Starzenie się zasobów pracy

• Starzenie się przedsiębiorców i kadry 

zarządczej – niższa innowacyjność, 

skłonność do podejmowania ryzykaskłonność do podejmowania ryzyka



Zmiana poziomu kapitału ludzkiego?

Zmiany na rynku pracy zachęcające do nauki?

System edukacji dostosowany do potrzeb rynku pracy?

Cultural gap?Cultural gap?

Gotowość do LLL? Gotowość do podejmowania trudu nauki dającej rezultaty 

na kilka lat? System wspierania LLL?

Gotowość do większej dbałości o swoje zdrowie? 



Wzrost liczby imigrantów

Rok Zezwolenia na pracę 

(w tys.)

Oświadczenia

(w tys.)

2010 36,6 180,1

2011 37,6 259,8

2012 37,7 243,7

2013 37,4 235,6

2014 43,0 387,4

2015 74,1 782,2

2016 121,9 1314,1

I półrocze 2017 108,2 947,9



Wzrost liczby imigrantów



Skupianie się ludności w dużych i wielkich miastach i na terenach

je okalających

Drenaż – ilościowy i jakościowy – innych terenów

Koncentracja ludności

Drenaż – ilościowy i jakościowy – innych terenów

Samonapędzający się mechanizm koncentracji i depopulacji



Skutki depopulacji dla lokalnych rynków pracy

Przyspieszone procesy kurczenia się i starzenia się zasobów pracy

Spadek potencjału konsumpcyjnego i inwestycji, presja 

deflacyjna utrudniająca inwestowanie

Spadek atrakcyjności zamieszkiwania

Problemy z kształceniem w zawodach niszowych 



Podsumowanie

Czy demografia jest przeznaczeniem?

Na ile skuteczne są znane nam metody 

przeciwdziałania problemom 

demograficznym?

Na ile w przypadku regionów poddanych 

depopulacji jesteśmy bezradni?



Podsumowanie

Jakie powinny być działania firm w warunkach 

kurczenia się i starzenia się zasobów pracy?

W jakim stopniu można się na konsekwencje 

tych zjawisk przygotować?

Jakie działania należy w takim przypadku 

podjąć??
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