URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU
OPRACOWANIA SYGNALNE

Gdańsk, luty 2008 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2007 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r.
wyniosła 86,9 tys. osób (w tym 56,2 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w grudniu 2006 r.
o 39,0 tys. osób (o 31,0%).
Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 2006 r. dotyczył w większym stopniu populacji mężczyzn niż kobiet. Liczba mężczyzn zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmniejszyła się o 37,3%, a liczba kobiet o 27,0%.
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bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia w końcu grudnia 2007 r. odnotowano w powiatach: nowodworskim – 27,6%, bytowskim – 22,9% i słupskim (ziemskim) – 22,1%. Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się trzy powiaty grodzkie: sopocki – 2,4%, gdyński – 2,5% i gdański – 3,7%.
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liczbie bezrobotnych zanotowano w powiatach: gdyńskim – 72,5%, wejherowskim – 71,1% i sztumskim – 71,0%, natomiast najniższy odsetek w powiatach:
człuchowskim – 58,5%, kwidzyńskim – 61,0% i gdańskim (grodzkim) – 61,7%.
Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu grudnia 2007 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 23,3 tys., a ich udział w ogólnej liczbie
bezrobotnych wyniósł 26,8% i zmniejszył się o 0,1 pkt w stosunku do grudnia 2006 r.
W grupie osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat więcej było mężczyzn (43,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn) niż kobiet (analogicznie 29,8%).
Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy to osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym (odpowiednio 33,0% i 30,6%

ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2007 r.), które łącznie stanowiły
63,6% ogólnej liczby bezrobotnych.
Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni.
41,3% kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 27,4%.
Liczba osób poszukujących pracy przez okres powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec grudnia 2007 r. wyniosła 37,5 tys. (o 23,4 tys. osób mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku), co stanowiło 43,2% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Bezrobocie trwające dłużej niż 12 miesięcy częściej dotyka kobiet. Prawie połowa (48,6%) kobiet
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu grudnia 2007 r. poszukiwała zatrudnienia
przez okres powyżej 1 roku. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosił 33,2%.
W 2007 r. w powiatowych urzędach pracy całego województwa zarejestrowano 136,6 tys. osób,
tj. o 14,3 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2006 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych
miało miejsce w styczniu (14,5 tys.), a najmniej w kwietniu (9,8 tys.). Wśród ogółu bezrobotnych
zarejestrowanych 110,5 tys. stanowiły osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów
pracy (ich udział w ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych wynosił 80,9%, przed rokiem – 78,8%), zaś
30,4 tys. osób nowo zarejestrowanych (22,2%) dotychczas nie pracowało (w 2006 r. – 23,5%).
W 2007 r. liczba osób wyTabl. 2. NAPŁYW BEZROBOCIA (w ciągu roku)
łączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy wy2006
2007
WYSZCZEGÓLNIENIE
niosła 175,6 tys. (przed row liczbach bezwzględnych
2006 = 100
kiem – 184,8 tys.), w tym
Bezrobotni nowo zarejestrowani
150897
136555
90,5 93,3 tys. to kobiety. Najwięcej
w tym:
osób wyrejestrowano w paźPowracający do rejestracji .......
118932
110478
92,9 dzierniku – 17,8 tys., a najDotychczas niepracujący ...........
35486
30383
85,6 mniej w grudniu – 10,5 tys.
Najczęstszą przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W 2007 r. pracę podjęło 73,0 tys. bezrobotnych, tj. 41,6%
ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji powiatowych urzędów pracy, wobec 83,2 tys.
(45,0%) przed rokiem.
Drugą przyczyną pod względem częstotliwości występowania było skreślenie z ewidencji z powodu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W 2007 r. 56,3 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, co stanowiło 32,1% ogólnej liczby osób wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych (w 2006 r. odpowiednio 60,4 tys. osób i 32,7%). Z pozostałych przyczyn odpływu z bezrobocia można wymienić: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 19,6 tys. (przed rokiem
17,7 tys.), dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 8,2 tys. (przed rokiem 7,6 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzymanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, odpowiednio 1,0 tys. i 0,4 tys. osób (wobec 1,2 tys. i 0,3 tys. przed rokiem).
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Kwalifikacji zawodowych nie posiadało 30,2% zarejestrowanych bezrobotnych (26,3 tys.), 6,4%
samotnie wychowywało małe dzieci (5,6 tys.), a 4,4% stanowiły osoby niepełnosprawne (3,9 tys. osób).
W końcu grudnia 2007 r. zarejestrowanych było 41 bezrobotnych cudzoziemców (w tym 92,7% nie posiadało prawa do zasiłku), których większość stanowiły kobiety – 78,0%.
Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących sklasyfikowanych według zawodu wykonywanego
(zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności), wskazanego przez nich jako podstawowy przy poszu-
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mę przeciwdziałania bezrobociu uważa się skierowanie na szkolenie zawodowe oraz zatrudnienie przy pracach interwencyjnych
i robotach publicznych. Liczba bezrobotnych skierowanych na szkolenia w 2007 r. była wyższa niż
w analogicznym okresie 2006 r. W wyniku pomocy powiatowych urzędów pracy w 2007 r. skierowano
na szkolenie 12,5 tys. osób (przed rokiem 10,8 tys.).
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a Dane opracowano na podstawie “Klasyfikacji zawodów i specjalności” wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 8 grudnia 2004 r.
pracy przypadały 22 osoby
zarejestrowane jako bezrobotne (przed rokiem 79 osób).
Zgłoszenia zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładów pracy na koniec grudnia 2007 r.
zadeklarowało 7 zakładów, co oznacza zwolnienia około 147 pracowników (przed rokiem odpowiednio
7 zakładów i 96 osób).
Wydatki Funduszu Pracy
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Tabl. 4. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ
SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2007 R.
Stan w końcu grudnia
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