
 
 
 

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I KWARTALE 2007 R. 

 
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2007 r. 

W omawianym kwartale wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej 46,2% stanowili 
pracujący, 8,8% - bezrobotni, a 45,0% bierni zawodowo. Oznacza to, że ponad połowa badanej 
zbiorowości nie wykonywała pracy (53,8%). 

 
Ludność aktywna zawodowo 

W analizowanym okresie zbiorowość aktywnych zawodowo, tj. pracujących i bezrobotnych 
liczyła 635 tys. i zwiększyła się o 3,8% w porównaniu z I kwartałem 2006 r. 

Pozytywnym zjawiskiem było przede 
wszystkim zwiększenie liczby pracujących  
w ciągu roku o 7,2%. Ponadto wzrost ten 
dotyczył wszystkich badanych grup, tj.: 
zarówno populacji mężczyzn (o 9,3%), jak  
i kobiet (o 4,6%), a także mieszkańców wsi  
(o 11,4%) oraz ludności miejskiej (o 1,5%). 

Wskaźnik zatrudnienia będący 
miernikiem zaangażowania ludności  
w procesie pracy wyniósł w I kwartale br. 
46,2% i był wyższy o 2,9 pkt niż przed rokiem. 

W analizowanym okresie nastąpił 
wyraźny spadek bezrobocia. Stopa 
bezrobocia ogółem osiągnęła 15,9% i była 

niższa o 2,9 pkt niż rok wcześniej.  

Stopa bezrobocia wyliczona dla ludności miejskiej wyniosła 16,9%, tj. była o 6,7 pkt 
procentowego niższa niż przed rokiem, a dla ludności wiejskiej osiągnęła poziom 15,3% i tym samym 
nieznacznie wzrosła w skali roku (o 0,3 pkt procentowego). Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet 
odnotowano spadek tego wskaźnika o 2,9 pkt procentowego. 

Nadal w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy pozostaje młodzież. Stopa bezrobocia osób  
w wieku 15-24 lata wzrosła jeszcze w skali roku o 1,5 pkt. i ukształtowała się na poziomie 20,8%. 

Wśród osób w wieku produkcyjnym w omawianym okresie odnotowano spadek bezrobocia  
o 3,0 pkt. 

Rozpatrując kryterium wykształcenia w najlepszej sytuacji znajdowały się osoby posiadające 
wyższe wykształcenie. Stopa bezrobocia wśród tych osób była najniższa i wyniosła 11,0%.  
W najtrudniejszej sytuacji pozostaje grupa osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Stopa 
bezrobocia w tej grupie w I kw. br. wynosiła 20,0%. 

I kwartał 
Wyszczególnienie 

2006 2007 

Aktywni zawodowo w tys. 612 635 

pracujący 497 533 

bezrobotni 115 101 

Bierni zawodowo w tys. 535 519 

w % 

Współczynnik aktywności zawodowej 53,4 55,0 

Wskaźnik zatrudniania 43,3 46,2 

Stopa bezrobocia 18,8 15,9 
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Jednym z czynników określających sytuację na rynku pracy jest również okres poszukiwania 
pracy, którego wydłużenie wyraźnie zmniejsza szansę zatrudnienia. Bezrobotni w województwie 
świętokrzyskim znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Osoby poszukujące pracy długotrwale,  
tj. powyżej 12 miesięcy stanowiły 62,4% ogółu bezrobotnych, a przeciętny czas poszukiwania pracy  
w naszym województwie wyniosiłósł 24 miesiące. 

Pozytywnie zaznaczył się spadek biernych zawodowo o 3,0% - do 519 tys. Wśród nich nadal 
przeważały kobiety, które stanowiły 58,4% ogółu tej zbiorowości. Większość biernych zawodowo 
zamieszkiwała wieś (61,3%), a prawie połowa (47,4%) - to osoby w wieku produkcyjnym. 

Wyniki BAEL przeprowadzonego w I kwartale br. wskazują na poprawę sytuacji na 
świętokrzyskim rynku pracy w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Odnotowano wzrost 
liczby pracujących, co wpłynęło na poprawę wskaźnika zatrudnienia, przy jednoczesnym spadku 
liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Korzystne zmiany zaobserwowane w okresie roku dotyczą 
zarówno populacji mężczyzn, jak i kobiet. 

 


