Przemysł motoryzacyjny w Polsce

Faurecia

Zatrudnienie rośnie
dzięki dostawcom
Przemysł motoryzacyjny, który chyba najbardziej odczuł skutki ostatniego kryzysu
gospodarczego, zaczął w 2010 r. odrabiać straty. Po wcześniejszej redukcji miejsc
pracy oraz likwidacji niektórych zakładów, w zeszłym roku nastąpiło odwrócenie
trendów. Wzrost produkcji zaczął się przekładać na nowe etaty. Nie byłoby to
możliwe bez producentów części i komponentów.
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Zakłady pow. 49 pracowników
W analizowanym okresie przeciętne
zatrudnienie w zakładach średnich i dużych (powyżej 49 osób) również zaczęło
rosnąć od I kwartału - po trzech kwartałach osiągnęło poziom 133,4 tys. (+ 1,8
tys. miejsc pracy).
Największym pracodawcą, wśród zakładów pow. 49 pracowników, są produHutchinson Poland

cenci części i akcesoriów (EKD 343 – produkcja części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych i ich silników). Tutaj również wzrosty nastąpiły na początku zeszłego roku ale proces ten przebiegał bardziej
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