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Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim 
w II kwartale 2020 r. (aktualizacja prognozy z I poł. marca 2020 r. )

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i jej przewidywany wpływ na kondycję podmiotów gospodarki narodowej, Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie zdecydował się na przeprowadzenie dodatkowych badań z cyklu „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim
w II kwartale 2020 roku”.

Zgodnie z przewidywaniami nowe realia gospodarcze bardzo mocno wpłynęły na plany zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców. Poprzednia edycja
badania została zrealizowana w pierwszej połowie marca 2020 roku i na podstawie uzyskanych wyników sformułowano optymistyczną prognozę na następny
kwartał bieżącego roku +9% (różnica odsetka pracodawców planujących redukcję etatów oraz planujących zwiększenie zatrudnienia). Był to wzrost o 6 p. proc.
w stosunku do prognozy dla I kwartału 2020 r. Dodatkowe badanie przeprowadzone w kwietniu 2020 r. pozwoliło ustalić, jak w krótkim czasie zmieniły się
postawy zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców.

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano nową, skorygowaną prognozę netto na II kwartał 2020 r., która wynosi: - 26%. 

Nowe realia gospodarcze sprawiły, że bardzo szybko doszło do zdecydowanej zmiany nastrojów zatrudnieniowych zachodniopomorskich pracodawców, tj. od
nastrojów optymistycznych (+3% w I kwartale 2020 r. oraz przed korektą +9% w II kwartale 2020 r.) do zdecydowanie pesymistycznych (-26%).

Spośród 637 podmiotów gospodarki narodowej, które wzięły udział w badaniu, aż w 186 przewiduje się w ciągu najbliższych 3 miesięcy redukcję zatrudnienia
(29%). Z kolei wzrost zatrudnienia przewiduje się tylko w 17 badanych podmiotach (+3%). W przypadku pozostałych podmiotów nie planuje się jakichkolwiek
zmian w zakresie poziomu zatrudnienia (51%) lub pracodawcy wskazali odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” (17%).



Badanie internetowe 
(CAWI)

Podmioty gospodarki 
narodowej działające na 

terenie województwa 
zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 
w okresie 

7 – 16 kwietnia 
2020 roku

637 wypełnionych 
kwestionariuszy ankiety

Metodyka badania

Profil respondenta

14,0%

39,0%

29,0%

13,0%

5,0%

W firmie pracuje tylko jedna
osoba/właściciel

Firma zatrudnia do 9 osób W firmie zatrudnionych jest od 10 do
49 osób

W firmie zatrudnionych jest od 50 do
249 osób

Firma zatrudnia powyżej 250 osób



NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW

Q2|2020 Prognoza zatrudnienia 
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE -26%

-6% -7%
-5% -4%

0%

-6%

0% 0%

13%

6%

-1%

10% 11%

18%

10%
15%

11% 12%
8%

12%
15%

10% 11% 13%
15% 14%

12%
15%

13% 14%

3%

-26%
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AKTUALIZACJA PROGNOZY NA II KWARTAŁ 2020



NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW

Prognoza zatrudnienia 
WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE -26%Q2|2020

3,0%

Wzrost/wyższy niż obecnie

29,0%

Spadek/niższy niż obecnie

51,0%

Bez zmian/na tym samym poziomie

17,0%

Nie wiem/trudno powiedzieć

AKTUALIZACJA PROGNOZY Z MARCA 2020 R. 



Statystyki, badania i analizy regionalnego i lokalnego rynku pracy województwa zachodniopomorskiego, dostępne są na stronie

internetowej www.wup.pl

 Statystyki o rynku pracy w województwie, powiatach i gminach;
 Badanie monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim;
 Barometr zawodów 2020 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim;
 Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy woj. zachodniopomorskiego;
 Struktura bezrobocia w gminach województwa zachodniopomorskiego;
 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim;
 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim;
 Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim;
 Kobiety na zachodniopomorskim rynku pracy;
 Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych;
 Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego;
 Diagnoza społeczno-gospodarcza poszczególnych grup osób objętych wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego.
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