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Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim
w II kwartale 2022 r.” można stwierdzić, że nastroje zatrudnieniowe zachodniopomorskich pracodawców są optymistyczne.
Spośród 401 biorących udział w badaniu pracodawców, 20% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty,
a 63% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +13%.

W porównaniu z poprzednim kwartałem, nastroje zatrudnieniowe pracodawców wyraźnie się poprawiły (wzrost wartości
prognozy netto o 12 punktów procentowych). Zmiana ta związana jest m.in. sezonowym wzrostem popytu na pracę, a także
luzowaniem obostrzeń pandemicznych.
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Czy zgadza się Pan/Pani z poniższą opinią?

Aktualne działania wojenne na Ukrainie negatywnie wpłyną 

na działalność mojego przedsiębiorstwa.
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Czy zgadza się Pan/Pani z poniższą opinią?

W wyniku wojny Rosji z Ukrainą nastąpi wyraźny deficyt 

kadrowy z powodu masowego odpływu ukraińskich 

pracowników z lokalnego rynku pracy.
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Zdaniem 34% zachodniopomorskich pracodawców, prowadzone działania wojenne na Ukrainie negatywnie wpłyną na
prowadzoną działalność. Najwięcej obaw mają firmy z branży budowlanej 52%. Niepokój zauważalny jest również w branżach
produkcyjnej/transportowej, gdzie blisko 51% firm wskazuje na duże obawy w tym zakresie. Jednocześnie ok. 30%
pracodawców nie podziela tej opinii, a 36% badanych nie ma zadania.

W wyniku wojny Rosji z Ukrainą nastąpi wyraźny deficyt kadrowy z powodu 
masowego odpływu ukraińskich pracowników z lokalnego rynku pracy.

Zdaniem 29% zachodniopomorskich pracodawców, prowadzone aktualne działania wojenne na obszarze Ukrainy mogą przyczynić

się do utraty pracowników, z uwagi iż znaczna ich część to obywatele Ukrainy. Najwięcej obaw mają firmy z branży budowlanej

37%. Niepokój zauważalny jest również w branży produkcyjnej oraz transportowej, gdzie blisko 30% firm wskazuje na obawy dla
prowadzonej działalności. Z danym poglądem nie zgadza się 26% zachodniopomorskich pracodawców, a 45% badanych nie ma
zadania.
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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.
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