Struktura bezrobotnych i ofert pracy według sekcji PKD w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku
Bezrobotni według sekcji działalności ostatniego miejsca
pracy na koniec 2019 roku

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
według sekcji zgłoszone w 2019 roku

Przetwórstwo przemysłowe

6 221

Handel hurtowy i detaliczny (…)

5 958

Budownictwo

Działalność w zakresie usług administrowania (…)

21 616

Przetwórstwo przemysłowe

14 170

2 750
Handel hurtowy i detaliczny (…)

Pozostała działalność usługowa

9 189

2 622

Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

2 381

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

2 137

Administracja publiczna i obrona narodowa (…)

2 097

Działalność w zakresie usług administrowania (…)

7 471

Budownictwo

6 517

Transport i gospodarka magazynowa

5 311

1 763
Administracja publiczna i obrona narodowa (…)

Transport i gospodarka magazynowa
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Edukacja
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Pozostałe sekcje

4 813

1 489

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

1 240
977
710

3 305

Edukacja

2 273

Pozostała działalność usługowa

2 137

1 882
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Działalność niezidentyfikowana

4 793

Dotychczas niepracujący

4 751

Źródło: opracowanie własne WUP w Szczecinie na podstawie załącznika nr 2 do sprawozdania MRPiPS – 01.

Rolnictwo, leśnictwo łowiectwo i rybactwo
Pozostałe sekcje

1 697
1 202
2 996

W zbiorowości bezrobotnych na koniec 2019 roku 88,6% stanowiły osoby które już posiadały doświadczenie na rynku
pracy, a pozostałe 11,4% to grupa osób dotychczas niepracujących. W strukturze poprzednio pracujących bezrobotnych
według sekcji w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) największą grupę stanowiły osoby wykonujące ostatnią pracę przed
zarejestrowaniem się w zakładach z sekcji przetwórstwo przemysłowe, a następnie w sekcji handel hurtowy i detaliczny (…).
Struktura zgłaszanych przez pracodawców miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wskazuje, że w 2019 roku
najwięcej z nich chciało pozyskać pracowników w zakładach z sekcji działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca – 21,6 tys., a następnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe 14,2 tys. ofert. Oferty subsydiowane
środkami finansowymi urzędów pracy stanowiły 13,5% wszystkich zgłoszonych.
Porównanie liczby bezrobotnych (skala rejestracji, stan na koniec roku) i liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia według
sekcji na przykładzie 2019 roku pozwala stwierdzić, że podaż ofert pracy w urzędach pracy jest niewystarczająca w porównaniu
z zasobami siły roboczej według posiadanego doświadczenia zawodowego. Zestawienie danych dotyczących liczby rejestracji
i oferowanych miejsc pracy w ciągu 2019 roku pokazuje, że w wielu sekcjach według rodzaju działalności notowano większy
napływ bezrobotnych niż ofert pracy. Największą przewagę rejestracji w stosunku do liczby zgłoszonych ofert pracy notowano
w następujących sekcjach: pozostała działalność usługowa; rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; handel hurtowy
i detaliczny (…). Znaczną przewagę liczby zgłoszonych przez pracodawców ofert zatrudnienia nad liczbą rejestracji
bezrobotnych zaobserwowano z kolei w sekcjach: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; przetwórstwo przemysłowe.

