Pomorskie Obserwatorium
Rynku Pracy
Podstawowa informacja o rynku pracy
w województwie pomorskim
dane szacunkowe wg stanu
na 31 lipca 2017 r.

kraj

woj. pomorskie
Bezrobotni

›

1,14 mln

›

wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

51,4 tys.
wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.

›

W stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych o 0,9% (tj. o 10,2 tys. osób).

›

W stosunku do czerwca 2017 r. odnotowano spadek liczby
zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4% (tj. o 0,8 tys. osób).

›

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w piętnastu
województwach. Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił
w województwie zachodniopomorskim o 2,7%, lubuskim o 1,5%
i pomorskim o 1,4%. Jedynie w województwie podlaskim miał miejsce
niewielki wzrost liczby bezrobotnych o 0,1%.

›

›

Liczba bezrobotnych w końcu lipca br. była niższa o 16,2%
(tj. o 220,1 tys. osób) niż przed rokiem.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w większości powiatów
województwa pomorskiego. Największy spadek liczby
bezrobotnych wystąpił w powiecie puckim o 10,5%
(tj. o 0,2 tys. osób). Natomiast wzrost liczby bezrobotnych
dotyczył pięciu powiatów – największy wystąpił w powiecie
malborskim o 2,6% (tj. o 0,1 tys. osób).

›

Najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania
województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia
›

7,1%

›

wyniosła stopa bezrobocia.

5,9%
wyniosła stopa bezrobocia.

›

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie uległa
zmianie.

›

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia nie
uległa zmianie.

›
›

W porównaniu do lipca 2016 r. była niższa o 1,4 pkt. proc.

›

W porównaniu do lipca 2016 r. była niższa o 1,5 pkt. proc.

W odniesieniu do czerwca 2017 r. największy spadek stopy bezrobocia
odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 0,2 pkt. proc.).
W dziewięciu województwach stopa bezrobocia nie uległa zmianie.

Oferty pracy
›

135,3 tys.

›

wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej.

9,4 tys.
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej.

›

W porównaniu do czerwca 2017 r. odnotowano spadek o 8,7%
(tj. o 12,9 tys. ofert).

›

W porównaniu do czerwca 2017 r. odnotowano spadek o 13,6%
(tj. o 1,5 tys. ofert).

›

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do czerwca 2017 r.
odnotowano w większości województw. Największy spadek ofert
pracy odnotowano w województwie zachodniopomorskim o 32,5%
(tj. o 2,6 tys. ofert). Natomiast największy wzrost ofert pracy wystąpił
w województwie warmińsko-mazurskim o 7,4% (tj. o 0,4 tys. ofert).

›

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do czerwca
2017 r. odnotowano w większości powiatów. Największy spadek
ofert pracy odnotowano w powiecie nowodworskim o 42,2%
(tj. o 0,1 tys. ofert). Natomiast największy wzrost ofert pracy
wystąpił w powiecie kwidzyńskim o 39,4% (tj. o 0,1 tys. ofert).

Opracował Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Gdańsk 7.08.2017 r.

