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Aktywność ekonomiczna ludności
w województwie zachodniopomorskim
w IV kwartale 2020 r.

31.03.2021 r.

W IV kwartale 2020 r. w porównaniu
z analogicznym okresem 2019 r.
odnotowano wzrost aktywności
ekonomicznej ludności. Ludność
aktywna zawodowo stanowiła 54,3%
ludności w wieku 15 lat i więcej
Wzrost współczynnika aktywności zawodowej r/r
(o 1,0 p. proc. więcej niż przed rokiem).
Zwiększyła się zarówno liczba
pracujących, jak i bezrobotnych.
Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik
obciążenia pracujących osobami niepracującymi.

1,0 p. proc.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale
2020 r. wskazują, że wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 722 tys. osób było aktywnych
zawodowo, a 608 tys. – biernych zawodowo.
W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. wzrosła liczba osób aktywnych zawodowo (o 1,7%),
natomiast spadła liczba biernych zawodowo (o 2,3%). W stosunku do III kwartału 2020 r.
odnotowano spadek liczby osób aktywnych zawodowo (o 1,1%) oraz wzrost biernych zawodowo (o 1,3%).
W wyniku zmian zachodzących na rynku pracy w IV kwartale 2020 r. spadł wskaźnik obciążenia
pracujących osobami niepracującymi. W IV kwartale 2020 r. na 1000 pracujących przypadało
911 osób niepracujących (wobec 935 w analogicznym okresie 2019 r.); obciążenie pracujących
osobami niepracującymi na wsi zmniejszyło się (z 1054 do 910 osób), natomiast w miastach
odnotowano wzrost tego wskaźnika (z 884 do 909 osób).
W IV kwartale 2020 r. na dziesięciu aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało sześciu biernych
zawodowo, a w przypadku kobiet – jedenaście.
Udział osób aktywnych zawodowo w populacji ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale
2020 r. wyniósł 54,3% i był wyższy dla mężczyzn (62,0%) niż dla kobiet (47,1%), a także nieznacznie wyższy w miastach (54,2%) niż na wsi (54,1%).

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej
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Wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi
w skali roku zmniejszył się

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się
o 1,0 p. proc. Wzrost tego współczynnika dotyczył mieszkańców wsi (o 3,0 p. proc.) oraz kobiet
(o 1,8 p. proc.), wśród mężczyzn pozostał na tym samym poziomie (62,0%), a w miastach odnotowano jego spadek (o 0,1%).
W stosunku do III kwartału 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej spadł o 0,6 p. proc.,
w tym na wsi oraz w populacji mężczyzn i kobiet (odpowiednio o 2,5 p. proc., 0,7 p. proc. oraz
0,5 p. proc.); wzrósł jedynie wśród mieszkańców miast (o 0,1 p. proc.).

Wykres 2. Zmiany liczby ludności w wieku 15 lat
i więcej według statusu na rynku pracy w IV kwartale
2020 r.

Współczynnik aktywności
zawodowej wzrósł w skali roku
(o 1,0 p. proc.), a w porównaniu
z poprzednim kwartałem
zmniejszył się (o 0,6 p. proc.)

Wykres 3. Zmiany wskaźników aktywności ekonomicznej w IV kwartale 2020 r.

Współczynnik aktywności zawodowej charakteryzował się wysokim zróżnicowaniem w grupach
według wieku i poziomu wykształcenia. Najwyższą aktywność zawodową wykazywały osoby
w wieku 35-44 lata (86,6%), a najniższą – w wieku 15-24 lata (24,3%). Dla osób w wieku produkcyjnym współczynnik ten wyniósł 75,5% (wobec 73,7% przed rokiem).
Na 10 osób z wykształceniem wyższym przypadało osiem aktywnych zawodowo, policealnym
i średnim zawodowym – sześć, średnim ogólnokształcącym oraz zasadniczym zawodowym
– po pięć, a gimnazjalnym i niższym – dwie.
Pracujący
W IV kwartale 2020 r. pracowało 696 tys. osób, z tego 380 tys. mężczyzn i 316 tys. kobiet.
Wśród pracujących przeważali mieszkańcy miast (68,2%).
W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. liczba pracujących była wyższa o 1,2%, w tym
zwiększyła się liczba pracujących na wsi (o 7,8%) i liczba pracujących kobiet (o 3,9%). Spadła
natomiast liczba pracujących mieszkańców miast (o 1,7%) oraz mężczyzn (o 1,3%).
W stosunku do III kwartału 2020 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 1,3%. Spadek odnotowano zarówno wśród pracujących mieszkańców wsi (o 3,1%), jak i miast (o 0,4%) oraz zarówno
wśród mężczyzn (o 1,8%), jak i kobiet (o 0,6%).
W IV kwartale 2020 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 52,3% i był wyższy o 0,6 p. proc. niż przed
rokiem, natomiast wobec poprzedniego kwartału obniżył się o 0,7%. Mężczyzn charakteryzował wyższy wskaźnik zatrudnienia niż kobiety (59,8% wobec 45,5%); wskaźnik zatrudnienia dla
mieszkańców miast wyniósł 52,4% i przewyższał wskaźnik notowany dla mieszkańców wsi
o 0,2 p. proc.
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W skali roku wskaźnik zatrudnienia
zwiększył się o 0,6 p. proc.

Wykres 4. Wskaźnik zatrudnienia

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (83,8%) oraz
45-54 lata (82,7%), a najniższy – w wieku 15-24 lata (20,1%). Dla osób w wieku produkcyjnym
wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 72,7% (wobec 71,4% przed rokiem).
W skali roku wskaźnik zatrudnienia wzrósł w przedziałach wiekowych: 35-44 lata (o 4,0 p. proc.),
55 lat i więcej (o 2,3 p. proc.), 25-34 lata (o 0,8 p. proc.) oraz 45-54 lata (o 0,1 p. proc.); obniżył
się jedynie w grupie wiekowej 15-24 lata (o 11,7 p. proc.).
Wśród pracujących najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem
wyższym (76,0%), a najniższy – z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (17,1%).
Najwyższy spadek wskaźnika zatrudnienia w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego
roku wystąpił wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 2,8 p. proc.), a największy
wzrost – w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 2,2 p. proc.).
Zmiany liczby pracujących według statusu zatrudnienia w IV kwartale 2020 r. przedstawiają
się następująco:




w charakterze pracowników najemnych pracowało 563 tys. osób (80,9% ogółu pracujących), w tym 65,5% w sektorze prywatnym. Na czas nieokreślony pracowało 81,2%
pracowników najemnych. Wśród nich przeważali mieszkańcy miast (69,8%) oraz mężczyźni (51,7%). W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. liczba pracowników najemnych zmniejszyła się o 2,8%, a w porównaniu z poprzednim kwartałem – o 4,3%;
liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek wyniosła 123 tys. osób i była
wyższa zarówno wobec IV kwartału 2019 r. (o 15,0%), jak i III kwartału 2020 r. (o 12,8%).
Liczba pomagających członków rodzin wzrosła w porównaniu z III kwartałem 2020 r.
(o 25,0%) oraz z analogicznym kwartałem poprzedniego roku (ponad trzykrotnie).

W IV kwartale 2020 r. struktura pracujących według zawodów przedstawiała się następująco:






najliczniejsze grupy stanowili: specjaliści (18,1% ogółu pracujących), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16,2%), technicy i inny średni personel (14,5%), pracownicy
usług i sprzedawcy (13,1%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (11,1%);
wśród pracujących kobiet najliczniejsze grupy tworzyli: specjaliści (26,6% ogółu pracujących kobiet), pracownicy usług i sprzedawcy (18,0%), technicy i inny średni personel (17,4%) oraz pracownicy wykonujący prace proste (10,4%);
najliczniejszymi grupami zawodowymi wśród mężczyzn byli robotnicy przemysłowi
i rzemieślnicy (26,1%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (18,2%) technicy
i inny średni personel (12,1%) oraz specjaliści (10,8%).
Spośród pracujących, którzy w ciągu badanego tygodnia przepracowali co najmniej
1 godzinę (696 tys.), 69,1% stanowiły osoby, które pracowały 40 godzin i więcej, a ich
udział w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku zmniejszył się
o 1,3 p. proc. Najczęściej byli to mężczyźni (58,2%) i mieszkańcy miast (68,0%).
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Pracodawcy i pracujący na własny
rachunek stanowili 22,4% pracujących mężczyzn oraz 12,0% pracujących kobiet

Bezrobotni
W IV kwartale 2020 r. zbiorowość bezrobotnych liczyła 26 tys. osób i wzrosła zarówno wobec
analogicznego okresu poprzedniego roku jak i III kwartału 2020 r. (odpowiednio o 23,8%
i o 4,0%).
Przeciętny czas poszukiwania pracy wyniósł 7,2 miesiąca i w porównaniu z IV kwartałem 2019 r.
zmniejszył się o 5,0 miesięcy, a wobec poprzedniego kwartału wzrósł o 1,2 miesiąca. Średni
czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych mężczyzn wynosił 7,0 miesięcy, a przez bezrobotne kobiety – 7,4 miesiąca. Na wsi i w miastach bezrobotni poszukiwali pracy odpowiednio
przez 9,0 i 6,4 miesiąca.

Liczba bezrobotnych zwiększyła
się w porównaniu z IV kwartałem
2019 r. o 23,8%, a wobec poprzedniego kwartału – o 4,0%

Według kategorii bezrobotnych najczęściej wśród bezrobotnych były osoby, które straciły
pracę (50,0%) oraz powróciły do pracy po przerwie (34,6%).
Wśród osób pozostających bez pracy najliczniejszą zbiorowość stanowili bezrobotni poszukujący pracy do 3 miesięcy włącznie (46,2%). Bezrobotni poszukując pracy najczęściej informacje
o ofertach pracy pozyskiwali przeglądając ogłoszenia w prasie oraz za pośrednictwem biura
pracy (po 76,9%), poprzez krewnych i znajomych (61,5%), a także bezpośrednio kontaktując
się z zakładem pracy (50,0%).

Wykres 5. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,6%, tj. wyższym zarówno w stosunku
do III kwartału 2020 r. (o 0,2 p. proc.), jak i wobec IV kwartału 2019 r. (o 0,6%). Wśród osób
w wieku produkcyjnym wskaźnik ten wyniósł 3,7% (wobec 3,1% w IV kwartale 2019 r. i 3,6%
w III kwartale 2020 r.).
Uzyskane z badania BAEL informacje o skali bezrobocia wskazują na znaczne zróżnicowanie
tego wskaźnika według cech demograficznych i miejsca zamieszkania osób bezrobotnych:








stopa bezrobocia dla kobiet wyniosła 3,4%, a dla mężczyzn – 3,6%; w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. zwiększyła się w przypadku mężczyzn (o 1,1 p. proc.), a zmniejszyła się
wśród kobiet (o 0,1 p. proc). Wobec III kwartału 2020 r. analizowany wskaźnik bezrobocia wzrósł w populacji mężczyzn (o 0,6 p. proc.), natomiast obniżył się wśród kobiet
(o 0,1 p. proc.);
stopa bezrobocia zarówno dla mieszkańców miast jak i wsi ukształtowała się na tym
samym poziomie (3,5%). W ciągu roku nastąpił wzrost tego wskaźnika wśród mieszkańców miast o 1,3 p. proc., a wśród mieszkańców wsi – spadek o 1,2 p. proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem stopa bezrobocia wzrosła w miastach o 0,4 p. proc.,
a na wsi zmniejszyła się o 1,1 p. proc.;
najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w grupie wiekowej 15-24 lata (17,1%).
W pozostałych grupach wskaźnik ten był niższy i wynosił odpowiednio: dla osób
w wieku 35-44 lata – 3,3%, 25-34 lata – 3,1%, 45-54 lata – 2,3%, 55 lat i więcej – 2,1%;
wzrost stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. notowano w grupach
wiekowych 15-24 lata (o 15,0 p. proc.) oraz 55 lat i więcej (o 0,5 p. proc.); spadek wystąpił
wśród osób w wieku 25-34 lata (o 1,1 p. proc.) oraz 35-44 i 45-54 lata (po 0,1 p. proc.);
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Stopa bezrobocia była
o 0,6 p. proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego
roku i o 0,2 p. proc. wobec
III kwartału 2020 r.

Najwyższy wzrost stopy bezrobocia w skali roku odnotowano
dla osób w grupie wiekowej
15-24 lata (o 15,0 p. proc.)





czynnikiem różnicującym natężenie bezrobocia jest również wykształcenie. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym
i niższym (6,8%). Wśród bezrobotnych o wykształceniu zasadniczym zawodowym
stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 5,6%, a średnim ogólnokształcącym
– 5,0%. Najniższy wskaźnik dotyczył osób z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym (3,1%) oraz wyższym (1,7%);
największy wzrost stopy bezrobocia w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym
(o 3,8 p. proc.), natomiast spadek – gimnazjalnym i niższym (o 5,3 p. proc.).

Bierni zawodowo
W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 2,3% do 608 tys.
osób, w tym liczba biernych zawodowo kobiet o 3,4% do 367 tys. osób, a liczba biernych
zawodowo mężczyzn – o 0,4% do 241 tys. osób. Spadek liczby ludności biernej zawodowo
odnotowano w miastach (o 0,2% do 415 tys.) oraz na wsi (o 6,3% do 193 tys.).
W odniesieniu do III kwartału 2020 r. liczba osób biernych zawodowo zwiększyła się (o 1,3%),
w tym wzrost odnotowano wśród biernych zawodowo mieszkańców wsi (o 4,9%), populacji mężczyzn (o 1,7%) oraz kobiet (o 0,8%), natomiast wśród mieszkańców miast odnotowano spadek
(o 2,6%).
Jako główną przyczynę swojej bierności 56,4% osób podało emeryturę (częściej wskazywali
ją mieszkańcy miast oraz kobiety). Kolejne powody bierności zawodowej to nauka i uzupełnianie kwalifikacji (15,1%) oraz choroba, niesprawność (11,8%). Obowiązki rodzinne i związane
z prowadzeniem domu wskazało 8,2% biernych zawodowo (odsetek osób podających tą przyczynę był wyższy w grupie kobiet niż w grupie mężczyzn).

Wykres 6. Ludność w wieku 15 lat i więcej według wieku w IV kwartale 2020 r.

Wykres 7. Ludność w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia w IV kwartale 2020 r.
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Liczba osób biernych zawodowo
w porównaniu z IV kwartałem
2019 r. zmniejszyła się o 2,3%,
natomiast wobec poprzedniego
kwartału wzrosła o 1,3%

Wykres 8. Ludność w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
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Powiązane opracowania
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2019 r.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2020 r.
Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Rocznik Statystyczny Pracy 2019

Temat dostępny w bazach danych
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy
Strateg – Obszary tematyczne – Rynek pracy
Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Aktywność ekonomiczna
Bezrobotni według BAEL
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