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Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2018 r. został 
opracowany na podstawie wywiadów obejmujących reprezentatywną próbę 750 
pracodawców w Polsce. 

Pracodawcy w Polsce podchodzą do okresu lipiec-wrzesień z optymizmem. Zwiększenie 
całkowitego zatrudnienia planuje 18% biorących udział w badaniu pracodawców, 3% 
przewiduje redukcję etatów, a 77% deklaruje brak zmian personalnych, w wyniku czego 
prognoza netto zatrudnienia wynosi +15%.  

 

Źródło: http://www.manpowergroup.pl/wp-
content/uploads/2018/06/infografika_barometr_Q3_2018_PL.jpg 

Wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewidywany jest we wszystkich czterech 
kategoriach wielkości przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich i dużych). W ujęciu rocznym 
perspektywa uległa poprawie dla wszystkich czterech kategorii przedsiębiorstw, poprawa ta 
jest jednak najbardziej zauważalna w przypadku mikro i średnich przedsiębiorców ze wzrostem 
o 7 punktów procentowych. Mali przedsiębiorcy odnotowują poprawę o 6 punktów 
procentowych, natomiast prognoza dla dużych przedsiębiorstw wzrosła o 3 punkty 
procentowe. 

Pracodawcy przewidują wzrost zatrudnienia we wszystkich sześciu analizowanych regionach 
(Centralny, Południowo-Zachodni, Południowy, Północno-Zachodni, Północny, Wschodni) w 
ciągu następnych trzech miesięcy. Najsilniejsze perspektywy zatrudnienia prognozowane są w 
regionie Północnym, gdzie prognoza zatrudnienia netto wynosi +15%. Wzrost zatrudnienia 
przewiduje się również w dwóch regionach: Wschodnim i Południowo-Zachodnim z prognozą 
netto zatrudnienia +14%. Prognoza netto zatrudnienia w regionie Północno-Zachodnim 
wynosi +13%. Z kolei najsłabsze plany zatrudnienie zostały odnotowane w regionie 
Centralnym i Południowym z wynikiem +9%. 
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We wszystkich 10 analizowanych sektorach, w okresie lipiec-wrzesień spodziewany jest wzrost 
zatrudnienia. Największy wzrost deklarują pracodawcy sektora Produkcja przemysłowa, przy 
prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +23%. Ponadto, wzrost siły roboczej przewiduje się 
w dwóch sektorach o prognozie netto zatrudnienia wynoszącej +16% w Budownictwie i w 
sektorze Kopalnie/Przemysł wydobywczy. Pozytywne perspektywy zatrudnienia odnotowano 
także dla branży Restauracje/Hotele, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +14%, oraz w 
Handlu detalicznym i hurtowym +12%. Najsłabsze plany zatrudnienia odnotowano zarówno 
w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, jak i w sektorze Instytucje sektora 
publicznego - po +3%. 
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Mniej optymistyczne plany zatrudnienia w porównaniu do ubiegłego kwartału deklarują 

pracodawcy w pięciu z 10 sektorów. Najbardziej widoczny spadek o 3 punkty procentowe 

odnotował sektor Rolnictwo/ Leśnictwo/Rybołówstwo, z kolei wyniki są o 2 punkty 



procentowe słabsze dla sektorów Produkcja przemysłowa, Instytucje sektora publicznego oraz 

Transport/Logistyka/Komunikacja.  

 

Źródło: http://www.manpowergroup.pl/wp-
content/uploads/2018/06/infografika_barometr_Q3_2018_PL.jpg 

ManpowerGroup przeprowadził wywiady z niemal 60 000 pracodawców z 44 krajów 

i terytoriów, aby przewidzieć trendy dotyczące zatrudnienia w III kwartale 2018 roku. Wyniki 

na trzeci kwartał wskazują, że pomimo niepewnej prognozy geopolitycznej nastroje 

pracodawców w większości krajów pozostają pozytywne. Oczekuje się wzrostu zatrudnienia, 

w różnym stopniu, we wszystkich państwach i na wszystkich terytoriach z wyjątkiem Włoch, 

gdzie prognoza jest negatywna już drugi kwartał z rzędu. Zdecydowana większość 

pracodawców biorących udział w ankiecie wskazuje, że utrzyma lub zwiększy liczbę 

pracowników, a tylko niewielka część planuje zmniejszyć zatrudnienie. 
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Szczegóły znajdują się w Raporcie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia  

http://www.manpowergroup.pl/wp-

content/uploads/2018/06/PL_Barometr_ManpowerGroup_Perspektyw_Zatrudnienia_Q3_18

_www.pdf  
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