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Na podstawie najnowszych wyników badania „Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim

w I kwartale 2022 r.” można stwierdzić, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zdecydowana większość badanych pracodawców nie

przewiduje podejmowania działań w zakresie wzrostu lub spadku poziomu zatrudnienia w reprezentowanych przez nich podmiotach

gospodarki narodowej (70 % badanych zadeklarowało zatrudnienie na tym samym poziomie).

Spośród 383 biorących udział w badaniu pracodawców, 11% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 9% zamierza redukować etaty,

a 70% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

Deklarowany przez 70% badanych pracodawców brak zmian, można traktować jako przejaw stabilizacji w reprezentowanych przez

nich podmiotach. Jest to szczególnie ważne z uwagi na związane z pandemią utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +2%.

Liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w październiku br. wyniosła 43 717 osób. Liczba zarejestrowanych

w stosunku do danych z poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 821 osób. Przyczyniło się to do spadku stopy bezrobocia

o 0,2 pkt %, tj. do poziomu 7,1%. Pomorze Zachodnie znajduje się aktualnie na dwunastym miejscu w zestawieniu krajowym pod

względem wielkości stopy bezrobocia rejestrowanego.
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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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