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Badanie internetowe 
(CAWI)

Podmioty gospodarki 
narodowej działające na 

terenie województwa 
zachodniopomorskiego

Przeprowadzono 
w okresie 

14 – 25 września 
2022 roku

389 wypełnionych 
kwestionariuszy ankiety

METODYKA BADANIA
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W firmie zatrudnionych jest od 50 do
249 osób

Firma zatrudnia powyżej 250 osób
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8%

Wzrost/wyższy niż obecnie

15%

Spadek/niższy niż obecnie

67%

Bez zmian/na tym samym poziomie

10%

Nie wiem/trudno powiedzieć



PRZEWIDYWANIA ODNOŚNIE SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTW W 
NAJBLIŻSZYCH 3 MIESIĄCACH

Scenariusz 
optymistyczny 

NIE ODCZUJEMY SPADKU POPYTU 
NA NASZE PRODUKTY/USŁUGI, 

NIE POJAWIĄ SIĘ PROBLEMY 
W FUNKCJONOWANIU FIRMY, NIE 
DOJDZIE DO REDUKCJI ETATÓW)

Scenariusz 
umiarkowanie
optymistyczny  

ODCZUJEMY NIEWIELKI SPADEK 
POPYTU NA NASZE 

PRODUKTY/USŁUGI, NIE POJAWIĄ 
SIĘ POWAŻNIEJSZE PROBLEMY 
W FUNKCJONOWANIU FIRMY, 
RACZEJ NIE BĘDZIE POTRZEBY 

REDUKCJI ETATÓW

Scenariusz 
umiarkowanie 
pesymistyczny 

ODCZUJEMY WYRAŹNY SPADEK 
POPYTU NA NASZE 

PRODUKTY/USŁUGI, MOGĄ 
POJAWIĆ SIĘ ODCZUWALNE 

PROBLEMY W FUNKCJONOWANIU 
FIRMY LECZ NIE ZAGRAŻAJĄCE JEJ 
PRZETRWANIU, RACZEJ DOJDZIE 

DO REDUKCJI ETATÓW

Scenariusz 
pesymistyczny

ODCZUJEMY BARDZO DUŻY 
SPADEK POPYTU NA NASZE 
PRODUKTY/USŁUGI, MOGĄ 

POJAWIĆ SIĘ PROBLEMY 
ZAGRAŻAJĄCE PRZETRWANIU 
FIRMY, NIEUNIKNIONE BĘDĄ 

LICZNE W SKALI FIRMY 
ZWOLNIENIA PRACOWNIKÓW

27% 16%37%20%

Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację związaną ze znacznymi podwyżkami cen energii, który z poniższych
scenariuszy jest najbliższy Pana/i przewidywaniom dotyczącym sytuacji przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych 3 miesięcy?



Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim
w IV kwartale 2022 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców nie napawają optymizmem. Spośród
389 biorących udział w badaniu pracodawców, 8% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 15% zamierza redukować etaty, a 67% nie planuje zmian
w najbliższym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi -7%.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców wyraźnie się pogorszyły (spadek wartości prognozy netto o 12
punktów procentowych). Ostatni raz mieliśmy do czynienia z prognozą netto poniżej zera w II kwartale 2020 roku. Pesymistyczne nastroje
zachodniopomorskich pracodawców związane były wówczas z wprowadzeniem stanu pandemii i związanych z tym ograniczeń w prowadzeniu
działalności gospodarczej. Z podobnym stanem niepewności i obaw dotyczących przyszłości firm mamy do czynienia obecnie. Nie jest on
związany z pandemią, ale z wysokimi cenami energii, drogimi kredytami, a także wysokim poziomem inflacji. Część ekspertów nie wyklucza także
ponownego wprowadzenia ograniczeń pandemicznych, a także zwraca uwagę na możliwy deficyt energetyczny. Przedsiębiorcy zmuszeni są do
aktywności gospodarczej obarczonej wyższymi i trudnymi do przewidzenia kosztami, a w konsekwencji wyższym ryzykiem. Spośród biorących
udział w badaniu pracodawców, 43% wskazało scenariusz pesymistyczny jako najbardziej prawdopodobny w kontekście kondycji ich firm w ciągu
najbliższych 3 miesięcy. Warto podkreślić, że 16% pracodawców przewiduje wystąpienie najpoważniejszych konsekwencji aktualnej sytuacji
gospodarczej, które mogą zagrażać przetrwaniu firmy.

NASTROJE ZATRUDNIENIOWE PRACODAWCÓW
W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM W IV KWARTALE 2022 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 2022 - Raport podsumowujący badanie w województwie zachodniopomorskim;
▪ Europejski Barometr Rynku Pracy;
▪ 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.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
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