Informacja kwartalna o sytuacji na przygranicznym rynku pracy
Kraju Preszowskiego na Słowacji
(stan na 30.09.2018 r.)

W regionie transgranicznym Słowacji, tak jak w statystykach ogólnokrajowych Polski,
obserwowana jest stopniowa poprawa sytuacji na rynku pracy.
Stopa bezrobocia na Słowacji wynosi 5,38 % (stan na 30.09.2018 r.) i spadła w stosunku do
II kwartału o 0,04%.
Stopę bezrobocia w wybranych powiatach przygranicznych Kraju Preszowskiego na Słowacji
przestawiono na poniższym wykresie. Tylko w Starej Lubowni oraz w Popradzie stopa bezrobocia
wykazuje tendencję spadkową i odpowiednio wynosi 6,46 % i 5,43 %. W Keżmarku oraz
w Bardejovie stopa bezrobocia w porównaniu do II kwartału 2018 nieznacznie wzrosła i wynosi
14,81% i 10,32 % (stan na 30.09.2018 r.).
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Źródło: opracowanie własne.

Tak jak w poprzednich kwartałach wraz ze spadkiem stopy bezrobocia, spadła również
liczba wolnych miejsc pracy. Największy spadek liczby wolnych miejsc pracy w ciągu ostatnich
miesięcy widoczny jest w powiecie Poprad - w III kw. 2018 r. spadek o 397 miejsc pracy w stosunku
do II kw. 2018 r. Spadek odnotował także powiat Bardejov oraz Stara Lubownia. Jedynie
w powiecie Keżmarok liczba ta wykazuje lekką tendencję wzrostową – do 152 w III kw. 2018 r.
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Jednocześnie przy rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników wzrosła liczba zawodów
deficytowych, czyli takich, w których występuje niedobór pracowników w stosunku do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Katalog zawodów deficytowych po stronie słowackiej pozostaje bez zmian
na przestrzeni ostatnich miesięcy.
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Zawody deficytowe
lekarz bez specjalizacji,
spawacz, elektryk, hydraulik,
ślusarz, pielęgniarka,
kierowca ciężarówki, operator
CNC, krawcowa, rzeźnik,
kelner, kucharz, hodowca
bydła
kierowca, spawacz
wszystkich grup, ślusarz, szef
kuchni, kelner,
wykwalifikowani pracownicy
budowlani - instalatorzy płyt
gipsowo-kartonowych,
operator CNC,
lekarz, pielegniarka, ślusarz,
spawacz, zawody związane
z gastronomią i hotelarstwem
i turystyką
kierowca ciężarówki, lekarz,
spawacz

Zawody nadwyżkowe
robotnicy niewykwalifikowani,
pracownicy usług i handlu,
niższy personel
administracyjny, pracownicy
w rolnictwie

robotnicy niewykwalifikowani,
robotnicy budowlani, personel
administracyjny, krawcy

pracownicy
niewykwalifikowani,
rzemieślnicy, pracownicy
usług i handlu
robotnicy niewykwalifikowani

Po stronie słowackiej, w 4 powiatach przygranicznych zatrudnionych jest aktualnie (stan na
30.09.2018 r.) 110 obywateli polskich, głównie w turystyce, gastronomii, budownictwie oraz służbie
zdrowia.
Liczba Polaków zatrudniona w regionie przygranicznym Słowacji
Obszar przygraniczny Słowacji
Obywatele polscy zatrudnieni na
Słowacji
Keżmarok
6
Poprad
22
Bardejov
34
Stara Lubownia
48
Źródło: opracowanie własne.

Minimalne wynagrodzenie na Słowacji w 2018 r. wynosi 480 euro/miesiąc.

Opracowano:
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu

