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  Aktywność ekonomiczna ludności a w województwie pomorskim w I kwartale 2006 r.  
 

 
√√√√ Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej  

W I kwartale 2006 r. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 868 tys. osób, a biernych zawodowo 

- 747 tys. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyła się liczba osób 
aktywnych zawodowo – o 24 tys. (tj. 2,8%). W tej grupie populacja pracujących wzrosła o 10,3%              

- największy wzrost odnotowano wśród osób mieszkających na wsi – o 14,8%. Natomiast wśród bez-

robotnych odnotowano spadek o 24,0%, największy wystąpił w miastach – 35,0%. 

 W porównaniu z IV kwartałem 2005 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się 
o 36 tys. osób (tj. o 4,0%) – dotyczyło to tylko populacji pracujących. Liczba bezrobotnych pozosta-

ła na tym samym poziomie. 

 

 W wyniku opisanych wyŜej zmian nastąpił wzrost 

obciąŜenia pracujących osobami niepracującymi.           

W I kwartale 2006 r. na 1000 osób pracujących 

przypadało 1215 niepracujących, podczas gdy w po-

przednim kwartale wskaźnik ten wyniósł 1201. 

 W I kwartale 2006 r. ludność aktywna zawodowo 

stanowiła 53,7% ogółu ludności w wieku 15 lat 

i więcej. Wyraźnie wyŜszy współczynnik występował 

w populacji męŜczyzn (62,5%) niŜ wśród kobiet 

(45,6%). 

 

Tabl. 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej  
Zbiorowość aktywnych  

zawodowo tworzą pra-
cujący i bezrobotni. 
Do pomiaru poziomu 
aktywności zawodowej 
słuŜy współczynnik wy-
raŜający udział osób 
aktywnych zawodowo 
(pracujący i bezrobo-
tni) w liczbie ludności 
w wieku 15 lat i więcej. 

a  Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekono-
micznej Ludności. 

2005 2006 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

+/- w porównaniu z:  
Wyszczególnienie 

współczynnik aktywności zawodowej                           

w % I kw. 2005 IV kw. 2005 

O g ó ł e m ............................  53,7 53,6 53,7 0,0 +0,1 
męŜczyźni .............................  60,9 62,9 62,5 +1,6 -0,4 
kobiety ..................................  46,7 45,1 45,6 -1,1 +0,5 

Miasta .......................................  52,4 52,4 52,6 +0,2 +0,2 
Wieś ...........................................  56,6 56,5 56,1 -0,5 -0,4 

45,1%
46,3%

8,6%
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√√√√ Pracujący  

W I kwartale 2006 r. populacja pracujących liczyła 729 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu 

z poprzednim kwartałem o 36 tys. osób, tj. o 4,7%. Ze wszystkich badanych grup najwyŜszy spadek 

odnotowano wśród męŜczyzn i w miastach – w obu przypadkach o 6,3%.   

Tabl. 2. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej  

 

Do pomiaru wykorzy-
stania zasobów pracy 
stosuje się wskaźnik 
zatrudnienia, który ob-
razuje udział pracują-
cych w liczbie ludności 
w wieku 15 lat i więcej. 

  

  W I kwartale 2006 r. pracujący stanowili 45,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W porów-

naniu z poprzednim kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 0,3 pkt. W badanych grupach najwięk-

szy spadek wystąpił wśród męŜczyzn – 1,4 pkt.   

 Jednym z mierników opisujących sytuację na rynku pracy jest takŜe wielkość populacji niepełnoza-

trudnionych b. W I kwartale 2006 r. grupa ta stanowiła 10,7% ogółu pracujących (w poprzednim kwar-

tale – 10,1%). Podobnie jak w 2005 r. ponad połowę tej populacji stanowiły kobiety. 

 
√√√√ Bezrobotni  

W I kwartale 2006 r. liczebność populacji bezrobotnych wyniosła 139 tys. osób i pozostała na tym 

samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Jedynie w grupie kobiet wystąpił spadek, który wyniósł 7,2%.  

Spośród bezrobotnych spełniających kryteria BAEL, odsetek zarejestrowanych w urzędach pracy 

wyniósł 75,5%. W grupie tej 13,3% osób pobierało zasiłek dla bezrobotnych. 

Tabl. 3. Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej  

 

Do oceny natęŜenia 
bezrobocia wykorzy-
stuje się stopę bez-
robocia wyraŜającą 
udział bezrobotnych 
wśród aktywnych za-
wodowo w wieku 15 lat 
i więcej.    

 

W I kwartale 2006 r. stopa bezrobocia wyniosła 16,0% i wzrosła o 0,6 pkt w stosunku do poprzed-

niego kwartału. Największy wzrost odnotowano wśród męŜczyzn – 1,7 pkt. 

 

b  Osoby w wieku 15-74 lata pracujące mniej niŜ 40 godz. tygodniowo łącznie we wszystkich miejscach pracy, które 
chciałyby pracować  dłuŜej niŜ obecnie i gotowe są podjąć inną lub dodatkową pracę w ciągu dwóch tygodni. 

2005 2006 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

+/- w porównaniu z:  
Wyszczególnienie 

wskaźnik zatrudnienia w % 
I kw. 2005 IV kw. 2005 

O g ó ł e m ............................  42,0 45,4 45,1 +3,1 -0,3 
męŜczyźni .............................  48,4 54,3 52,9 +4,5 -1,4 
kobiety ..................................  35,9 37,2 37,9 +2,0 -0,7 

Miasta .......................................  41,7 45,8 45,7 +4,0 -0,1 

Wieś ...........................................  42,8 44,5 44,1 +1,3 -0,4 

2005 2006 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

+/- w porównaniu z:  
Wyszczególnienie 

stopa bezrobocia w % 
I kw. 2005 IV kw. 2005 

O g ó ł e m ............................  21,7 15,4 16,0 -5,7 +0,6 

męŜczyźni .............................  20,5 13,7 15,4 -5,1 +1,7 

kobiety ..................................  23,1 17,6 16,8 -6,3 +0,8 

Miasta .......................................  20,5 12,7 13,4 -7,1 +0,7 

Wieś ...........................................  24,3 21,5 21,3 -3,0 -0,2 
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W najlepszej sytuacji na rynku pracy były osoby z wykształceniem wyŜszym, dla których stopa 

bezrobocia wyniosła 4,1%, a w najtrudniejszej - osoby o najniŜszym wykształceniu. W I kwartale 

2006 r. stopa bezrobocia w grupie osób z ukończoną (lub nie-) szkołą podstawową i gimnazjum wy-

niosła 30,5%. 

 
√√√√ Bezrobocie długotrwałe  

W I kwartale 2006 r. przeciętny czas po-

szukiwania pracy wyniósł 14,5 miesiąca i był 

krótszy w porównaniu z poprzednim kwarta-

łem o 1,5 miesiąca. NajdłuŜej pracy poszuki-

wały kobiety i bezrobotni w miastach – pra-

wie 16 miesięcy.  

Zbiorowość długotrwale poszukujących 

pracy (powyŜej 12 miesięcy) liczyła 54 tys. 

osób, co stanowiło 38,8% ogółu bezrobot-

nych.  
 

 

√√√√ Źródła bezrobocia 

W populacji bezrobotnych większość stanowiły osoby, które chcą powrócić do pracy po przerwie. 

W I kwartale 2006 r. udział tej kategorii osób wśród ogółu bezrobotnych wyniósł 48,2%. Osoby, 

które straciły pracę i natychmiast podjęły starania, aby znaleźć następną stanowiły 25,2%, a pierw-

szej w Ŝyciu pracy szukało 23,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Najmniejszy udział w populacji bez-

robotnych miały osoby, które zrezygnowały z poprzedniej pracy - 2,2%. 

Główną przyczyną zaprzestania pracy przez bezrobotnych w I kwartale 2006 r. była likwidacja 

stanowiska lub zakładu pracy. Dotyczyło to 38,1% ogółu bezrobotnych uprzednio pracujących (bez 

osób, których przerwa w pracy wynosiła 8 lat). Kolejną, równie często wskazywaną przyczyną utraty 

pracy, było wygaśnięcie umowy zawartej na czas określony. Odsetek osób, które straciły pracę z tej 

przyczyny wyniósł 16,5%. 

 

√√√√ Bierni zawodowo 

W I kwartale 2006 r. zbiorowość biernych 

zawodowo liczyła 747 tys. osób i stanowiła 

46,3% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej.  

Wśród biernych zawodowo przewaŜały ko-

biety, które stanowiły 60,8% tej populacji. 

Większość ludności tej grupy mieszkała 

w miastach – 70,0%. Biorąc pod uwagę wy-

kształcenie, wśród biernych zawodowo naj-

mniejszy odsetek stanowiły osoby z wykształ-

ceniem wyŜszym – 7,4%, a największy – 44,0% 

z gimnazjalnym oraz podstawowym i niepeł-

nym podstawowym.  

Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły w populacji biernych zawodowo 52,6%. 
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√√√√ Podsumowanie  
 Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2006 r. 
wskazują na poprawę sytuacji na rynku pracy. 

W porównaniu z I kwartałem 2005 r. zaob-
serwowano:   

► zmniejszenie liczby osób bezrobotnych za-

równo w populacji męŜczyzn, jak i kobiet, 

w miastach i na wsi; 

► wzrost liczby pracujących; 

► spadek stopy bezrobocia wśród osób w wieku 

15 lat i więcej o prawie 6 pkt; 

► zmniejszenie liczby osób poszukujących pra-

cy dłuŜej niŜ rok; 

► populacja osób biernych zawodowo pozostała 

na tym samym poziomie. 
 
 
 

 
Opracowanie: Ewa Mathea – Wydział Badań Ankietowych. 

Redakcja i skład komputerowy: Wioletta Szewczyk, Mirosława Lindenberg – Wydział Analiz. 
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