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Cvjeta industrija poroka Piše: Miroslav Kuskunović
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I tržište rada reagira
na svjetsku
ekonomsku krizu u
kojoj rastu nove
industrije i radna
mjesta
ZAGREB - Stručnjaci
specijalizirani za područja
financija i informatike,
profesije vezane za industriju
hrane i pića te industriju
“poroka”, kao i farmaceutsku
industriju bit će u vrijeme
recesije najtraženija
zanimanja.
Svjetski stručnjaci procjenjuju da će svjetska ekonomska kriza uzrokovati gubitak velikog
broja radnih mjesta u financijskom i bankarskom sektoru, automobilskoj industriji i
graditeljstvu, dok će s druge strane pojedine industrije zbog krize ipak biti na profitu i početi
otvarati nova radna mjesta.
Promjena ponašanja potrošača i nesigurnost koju recesija donosi otvorit će prostor za
otvaranje radnih mjesta u industriji hrane, ali i industriji “poroka” poput kladionica,
kockarnica, igara na sreću, dok će traženi biti i usko specijalizirani financijski stručnjaci, ali i
informatički znalci, procjenjuje direktorica tvrtke Svan Consuliting Ratka Jurković.
Kriza i depresija
Prema njezinim riječima, recesiju će preživjeti sadašnja deficitarna zanimanja u Hrvatskoj
poput nekih medicinskih i informatičkih jer potreba za takvim stručnjacima neće nestati, dok
bi nesigurnost koju recesija sa sobom nosi mogla rezultirati procvatom poslova u tzv.
“industriji poroka”, ali i u farmaceutskoj industriji. Naime, smatra Jurković, kriza za sobom
vuče i depresiju koja rezultira većim posezanjem za sredstvima za smirenje, spavanje i
sličnim lijekovima, što bi na određeni način moglo pokrenuti zanimanje za farmaceutskim
stručnjacima.
Kada je riječ o industriji hrane za očekivati je da će ulaskom u recesiju potrošači mijenati
svoje navike, a to zapravo znači orijentirati se na podmirenje osnovnih životnih potreba. U
recesiji se manje ide u restorane, a više se sprema hrana. Jest i piti se mora pa će
industrija hrane svakako opstati i moguće otvarati nova radna mjesta kaže, Jurković.
Potražnja za financijašima
Proizvodnja i prodaja alkoholnih pića, cigareta i raznih oblika klađenja te igara na sreću
industrijske su grane koje cvatu u doba recesije, a uzrok tome se može tražiti u sveopćoj
depresiji, želji za brzim rješavanjem problema ili za njihovim kratkotrajnim zaboravima,
objasnila je Jurković, koja ne isključuje da će se zbog recesije, ali i najave, primjerice, nove
“skuplje” zdravstvene reforme ljudi u Hrvatskoj okrenuti i alternativnim oblicima liječenja što
bi moglo otvoriti i radna mjesta u toj djelatnosti.
Prema njezinim riječima, u trenutku kada će se tvrtke suočiti s problemom otežanog
financiranja na cijeni će biti usko specijalizirani financijski eksperti koji posebice vladaju
znanjima povlačenja sredstva iz pretpristupnih EU fondova.
Prema riječima Vedrana Bajera, člana uprave tvrtke MojPosao, financijski problem s kojima
će se suočavati biznis sigurno će polučiti veće zanimanje za financijskim ekspertima koji će
znati kako se snaći u novonastaloj situaciji. IT stručnjaci su i sada na cijeni, a tako će ostati
i trenutku moguće recesije, a povećana potražnja poslodavaca se može očekivati i za
stručnjacima za ljudske resurse.

U recesiji poslodavci moraju biti otvoreni sa
zaposlenicima
Ratka Jurković smatra kako u recesiji poslodavac mora poboljšati komunikaciju sa zaposlenicima
te biti otvoren maksimalno koliko se može kako se opća nesigurnost ne bi prenijela na
zaposlenike. Poslodavci se trebaju znati nositi sa strahovima koje zaposlenici imaju, posebice
zbog mogućeg gubitka radnog mjesta, a kriza je na određeni način i test za svaku kompaniju.
Naime, poslodavac koji na čelu kompanije ima lidera koji ima otvorenu fer komunikaciju,
postavljene ciljeve i mobilizira zaposlenika da “veslaju” u istom smjeru može u trenucima krize
maksimalano izvuči i dobiti od svojih zaposlenih, kaže Jurković.
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