
Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku 

 

Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia dla Polski w grudniu 2018 roku 

wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc. mniej niż w tym samym okresie 2017 roku.  

W grupie wybranych krajów największym bezrobociem na koniec badanego półrocza 

charakteryzowała się Grecja – 18,6%, jednocześnie dla tego kraju odnotowano najwyższy spadek, 

wyniósł 2,4 pkt proc. W dalszej kolejności największy spadek w analizowanym okresie odnotowano dla 

Hiszpanii – 2,2%, Chorwacji – 2,0% oraz Finlandii i Cypru – 1,5%.  

Na koniec 2018  roku bezrobotni stanowili 5,8% ludności aktywnej zawodowo . Ze zbioru 

województw największym odsetkiem osób bezrobotnych charakteryzowało się niezmiennie warmińsko-

mazurskie – 10,4%, na kolejnym miejscu uplasowało się kujawsko-pomorskie oraz podkarpackie – 

8,8%. Najmniejsze bezrobocie notowano w wielkopolskim – 3,1%. Porównując wartość stopy 

bezrobocia z początku i końca analizowanego okresu, obserwuje się jej spadek we wszystkich 

województwach, dla Polski omawiany wskaźnik zmniejszył się o 0,8 pkt proc. 

Na koniec 2018 roku bezrobotni w województwie zachodniopomorskim stanowili 7,4% ludności 

aktywnej zawodowo. Ze zbioru powiatów największym odsetkiem osób bezrobotnych charakteryzował 

się powiat łobeski – 19,9%, na kolejnym miejscu uplasował się białogardzki – 18,5%, następnie 

choszczeński – 16,4%. Najmniejsze bezrobocie notowano w Szczecinie oraz w powiecie kołobrzeskim 

– 2,5%. Porównując wartość stopy bezrobocia z początku i końca analizowanego okresu, obserwuje się 

jej spadek we wszystkich powiatach, dla województwa omawiany wskaźnik zmniejszył się o 1,1%. 

Odsetek bezrobotnych w zbiorowości osób aktywnych zawodowo w największym stopniu obniżył się  

w powiecie drawskim o 3,8 pkt proc.  

Z analizy struktury osób bezrobotnych z województwa zachodniopomorskiego wynika, że 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia – 26,9%, z wykształceniem gimnazjalnym 

i niższym – 32,9%, posiadający staż pracy od roku do 5 lat – 24,7%, pozostający poza zatrudnieniem 

powyżej 24 miesięcy – 22,7%. Analizując zmianę struktury bezrobotnych w badanym okresie (koniec 

grudnia 2017 roku oraz 2018 roku) wyraźnie widać najniższy spadek w kategorii – osoby  

z wykształceniem średnim, spadek najwyższy dotyczył osób ze stażem 30 lat i więcej.   

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2018 roku, posiadało zawód 

mieszczący się w grupie wielkiej Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 19,4% oraz Pracownicy usług  

i sprzedawcy, 23,1%. Największy spadek liczby bezrobotnych, w analizowanym półroczu odnotowano 

dla grupy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy o 1 554 osoby oraz Pracownicy usług i sprzedawcy  

o 1 199 osób. 

Według informacji ze sporządzanych, co miesiąc sprawozdań MRPiPS-01 wynika, że w 2018 

roku w urzędach pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego zarejestrowano 79 511 

wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do 2017 roku w badanym okresie 

liczba etatów zmalała o 2,9 pkt proc. 


