sierpień 2011 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2011 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2011 r.
wyniosła 100,1 tys. osób (w tym 56,3 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w czerwcu 2010 r.
o 0,2 tys. osób (o 0,2%).
Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w końcu czerwca 2011 r. stanowili
11,6% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (przed rokiem – 11,8%).
W dalszym ciągu utrzymywało się bardzo duże
TABL. 1. BEZROBOTNI WEDŁUG PŁCI
terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. NajwyżStan w końcu czerwca
szą stopę bezrobocia w końcu czerwca 2011 r.
2010
2011
odnotowano w powiatach: nowodworskim – 24,9%,
Wyszczególnienie
w liczbach bezwzględnych 2010 = 100 człuchowskim – 22,5% oraz malborskim i sztumskim – po 22,3%. Stosunkowo niską stopą bezroO G Ó Ł E M .......................
99854
100062
100,2
bocia charakteryzowały się trzy powiaty grodzkie:
Mężczyźni ...........................
47599
43716
91,8
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W końcu czerwca 2011 r. prawa do zasiłku nie
posiadało 80,3 tys. osób, co stanowiło 80,3% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych, wobec 77,2 tys. (77,3%) przed rokiem.
W populacji bezrobotnych dominowały kobiety. W końcu czerwca 2011 r. udział kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych wyniósł 56,3% i był o 4,0 pkt procentowego wyższy w porównaniu
z analogicznym okresem 2010 r. Najwyższy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano
w powiatach: sztumskim – 63,0%, gdańskim – 62,2% i tczewskim – 59,0%, natomiast najniższy w Sopocie – 49,8% i powiecie puckim – 51,8%.
Bezrobotni mężczyźni byli starsi niż kobiety. W populacji mężczyzn osoby w wieku powyżej 45 lat
stanowiły 38,2%, natomiast w populacji kobiet – 25,1%.
Bezrobocie dotyka przede wszystkim ludzi młodych. W końcu czerwca 2011 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 29,0 tys. bezrobotnych, a ich udział
w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 29,0%.
Większość bezrobotnych rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy stanowią osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane były osoby
posiadające wykształcenie gimnazjalne i niższe oraz zasadnicze zawodowe (odpowiednio 28,9%
i 29,3% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2011 r.), które łącznie stanowiły 58,2% ogólnej liczby bezrobotnych.
Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bowiem 50,2% kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek
mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 30,9%.

Według stanu na koniec czerwca 2011 r. liczba osób poszukujących pracy przez okres powyżej
12 miesięcy wyniosła 27,5 tys. (27,5% ogólBEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PŁCI I CZASU POZOSTAWANIA
nej liczby zarejestrowanych bezrobotnych) BEZ PRACY W 2011 R.
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mniej niż w analogicznym okresie 2010 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce
w styczniu (18,6 tys.), a najmniej w czerwcu (10,1 tys.). Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu br. 59,2 tys. stanoTABL. 2. NAPŁYW BEZROBOCIA
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W I półroczu 2011 r. liczba osób
wyłączonych z ewidencji powiatowych
urzędów pracy wyniosła 80,2 tys. (przed rokiem – 86,5 tys.), w tym 37,1 tys. kobiet. Najwięcej osób
wyrejestrowano w czerwcu
– 16,0 tys., najmniej w styczniu – 9,1 tys. Najczęstszą przyczyną odpływu z bezrobocia było podjęcie pracy. W I półroczu 2011 r. pracę podjęło
35,2 tys. bezrobotnych, tj. 43,9% ogólnej
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cji bezrobotnych (w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio 27,8 tys. i 32,1%). Pozostałe przyczyny odpływu z bezrobocia to m.in.: rozpoczęcie szkolenia lub stażu u pracodawcy – 4,5 tys. osób (przed rokiem 12,7 tys.), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego – 4,3 tys. osób (przed rokiem 4,0 tys.), nabycie praw emerytalnych lub rentowych i otrzymanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego – odpowiednio 552
i 528 osób (wobec 406 i 338 przed rokiem).

Do osób w szczególnej sy- TABL. 3. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
W 2011 R.
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W końcu czerwca 2011 r.
zarejestrowanych było 107 bezrobotnych cudzoziemców, z których 87,9% nie posiadało prawa do
zasiłku (większość stanowiły kobiety – 57,4%).
Za najskuteczniejszą formę przeciwdziałania bezrobociu uważa się skierowanie na szkolenie zawodowe oraz zatrudnienie przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. W wyniku pomocy
powiatowych urzędów pracy w I półroczu 2011 r. skierowano na szkolenie 1,8 tys. osób, o 73,0%
mniej niż w I półroczu 2010 r. Zmniejszyła się także liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych (o 0,6 tys.) oraz liczba osób skierowanych do robót publicznych (o 0,7 tys.).
W I półroczu 2011 r. do powiatowych urzędów pracy wpłynęła mniejsza liczba ofert pracy niż
w analogicznym okresie 2010 r. Zakłady pracy zgłosiły 26,5 tys. ofert, tj. o 15,8% mniej niż w I półroczu 2010 r. Pod koniec czerwca 2011 r. na jedną ofertę pracy przypadały 44 osoby zarejestrowane jako bezrobotne (przed rokiem
TABL. 4. AKTYWNE FORMY POMOCY OSOBOM ZAREJESTROWANYM
34 osoby).
W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY
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nio 30 zakładów, 789 i 294 osoby).
Wydatki Funduszu Pracy w województwie w I półroczu 2011 r. wyniosły 159,5 mln zł, z czego na
zasiłki dla bezrobotnych przeznaczono 105,3 mln zł (66,0%), natomiast na prace interwencyjne
i roboty publiczne odpowiednio 3,6% i 1,0% ogólnej wysokości wydatków.
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