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Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 
przeprowadzonego w I kwartale 2007 r. W szerszym zakresie wyniki badania zostaną zaprezentowane w publikacji 
Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim. 

 

W I kwartale 2007 r. liczba ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie śląskim wyniosła 3,8 mln 
osób i była mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. (o 1,8%), jak i w stosunku do poprzedniego 
kwartału (o 2,6%). Województwo śląskie skupiało 11,9% ludności w wieku 15 lat i więcej w kraju,  
z tego 10,9% aktywnych zawodowo oraz 13,1% biernych zawodowo.  

Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2007 r. 
Aktywni zawodowo 

Ogółem 
razem pracujący bezrobotni 

Bierni 
zawodowo WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach 

O G Ó Ł E M ..............  3752 1823 1657 166 1929 
mężczyźni ..............  1787 1022 933 89 765 
kobiety ...................  1965 801 724 77 1164 

Miasta ........................  3019 1491 1348 143 1528 
Wieś ...........................  732 332 309 23 401 

Liczba ludności aktywnej zawodowo w skali roku zmniejszyła się o 7,6% (w kraju o 0,4%), natomiast 
biernych zawodowo wzrosła o 4,6% (w kraju o 1,0%). Wśród aktywnych zawodowo zanotowano wzrost liczby 
pracujących (o 0,2%) przy znacznym spadku liczby bezrobotnych (o 48,1%).  

Na przestrzeni roku zmniejszył się wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.  
W I kwartale 2007 r. na 1000 pracujących przypadało 1264 niepracujących (w kraju – 1120), podczas gdy przed 
rokiem – 1309 (w kraju – 1225). Natomiast w poprzednim kwartale wskaźnik ten był mniejszy i wyniósł 1211.  
W I kwartale 2007 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 48,6% ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej 
(w kraju 53,2%).  

W porównaniu z analogicznym okresem 2006 r., jak i z poprzednim kwartałem odnotowano spadek 
współczynnika aktywności zawodowej (odpowiednio o: 3,1 pkt procentowego i 2,6 pkt). W skali roku w większym 
stopniu zmniejszyła się aktywność zawodowa kobiet (o 4,3 pkt) niż mężczyzn (o 1,9 pkt). Rozpatrując poziom 
aktywności zawodowej według miejsca zamieszkania zarówno w miastach, jak i na wsi, odnotowano jego spadek 
odpowiednio o: 3,2 pkt procentowego i 2,7 pkt.  

W I kwartale 2007 r. najwyższym poziomem aktywności zawodowej według wykształcenia 
charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym (80,0%), natomiast najniższym z gimnazjalnym, 
podstawowym i niepełnym podstawowym (13,4%).  

 

 



 2

Współczynnik aktywności zawodowej według grup wieku 

 

 

 
 
 
 

PRACUJĄCY 

 Zbiorowość pracujących w I kwartale 2007 r. liczyła 1657 tys. osób (11,2% pracujących w kraju) i była 
nieznacznie wyższa (o 0,2%) w stosunku do danych sprzed roku (w kraju o 5,3%). W skali roku populacja 
pracujących mieszkańców miast wzrosła o 0,1%, a pracujących mieszkańców wsi o 0,3%. Wzrosła liczba 
pracujących mężczyzn (o 1,9%), natomiast pracujących kobiet zmniejszyła się (o 1,9%). W porównaniu do 
poprzedniego kwartału zmniejszyła się liczba pracujących mężczyzn o 7,2% i kobiet o 1,9% oraz pracujących  
mieszkańców miast i wsi odpowiednio o: 5,0% i 4,6%. 

Pracujący według płci i miejsca zamieszkania 
2006 

I kwartał IV kwartał 
I kwartał 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach I kwartał 
2006 = 100 

IV kwartał 
2006 = 100 

O G Ó Ł E M ..............  1654 1742 1657 100,2 95,1 
mężczyźni ..............  916 1005 933 101,9 92,8 
kobiety ...................  738 738 724 98,1 98,1 

Miasta ........................  1346 1419 1348 100,1 95,0 
Wieś ...........................  308 324 309 100,3 95,4 

Miernikiem poziomu zatrudnienia jest wskaźnik zatrudnienia. Dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej  
w I kwartale 2007 r. wyniósł on 44,2% (w kraju 47,2%) i był wyższy w porównaniu do I kwartału ub. r. (o 0,9 pkt 
procentowego), ale mniejszy niż w poprzednim kwartale (o 1,0 pkt procentowy). Poziom zaangażowania 
zawodowego był znacznie niższy dla kobiet (36,8%) niż dla mężczyzn (52,2%) oraz niższy dla mieszkańców wsi 
(42,2%) niż miast (44,7%).  

Wśród pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25 – 34 lata (30,4%). 
Osoby w wieku 45 – 54 lata stanowiły 27,2%, a w wieku 35 – 44 lata 26,2% ogółu pracujących. Niewielki był 
udział pracujących w wieku 55 lat i więcej (7,5%) oraz osób młodych do 24 roku życia (8,6%). W ujęciu rocznym 
największy wzrost liczby pracujących odnotowano w przedziale wiekowym 55 lat i więcej (o 14,8%), natomiast 
największy spadek wśród pracujących w wieku 35 – 44 lata (o 5,8%).  

W I kwartale 2007 r. nadal dominowały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
(32,9%) oraz z zasadniczym zawodowym (31,0%). Najniższy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (5,0%). W skali roku w najwyższym stopniu wzrosła 
liczba osób w wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (o 18,6%), natomiast 
największy spadek liczby pracujących odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym  
(o 3,7%). Analizując zbiorowość pracujących pod względem płci i wykształcenia można zauważyć, iż pracujące 
kobiety były lepiej wykształcone niż mężczyźni.  
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Struktura pracujących według płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia  
w I kwartale 2007 r. 

Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś  
POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

w % 

Wyższe ........................................ 19,7 28,0 25,1 15,9 
Policealne .................................... 2,7 6,2 4,5 2,6 
Średnie zawodowe ...................... 28,8 28,6 28,1 31,4 
Średnie ogólnokształcące ........... 5,4 10,9 8,0 6,8 
Zasadnicze zawodowe ................ 37,8 22,1 30,1 34,6 
Gimnazjalne, podstawowe  

i niepełne podstawowe .............. 5,8 4,0 4,2 8,4 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia posiadały osoby z wykształceniem wyższym (76,8%), policealnym  
i średnim zawodowym (56,1%), zasadniczym zawodowym (46,9%). Najniższy natomiast odnotowano wśród 
pracujących z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (10,3%).  

Rozpatrując zbiorowość pod względem statusu zatrudnienia, najliczniejszą grupę tworzyli pracownicy 
najemni (87,5%). Populacja ta liczyła 1450 tys. osób i zmalała zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2006 r.  
(o 5,2%), jak i w stosunku do I kwartału 2006 r. (o 0,2%). Pracodawcy i pracujący na własny rachunek liczyli  
186 tys. osób (ponad 11%). Zbiorowość ta zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu ub. r. o 0,5%, 
natomiast w porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się o ponad 4%. Pomagający członkowie rodzin 
stanowili niewielki udział wśród pracujących ogółem – 1,3%. Ich liczba wzrosła zarówno w skali roku (o 23,5%), 
jak i w ciągu kwartału (o 5,0%).  

W ogólnej liczbie pracujących ponad 91% pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy. Populacja tej 
grupy zwiększyła się w stosunku do danych sprzed roku (o 1,4%), lecz zmniejszyła się w porównaniu  
z IV kwartałem 2006 r. (o 5,5%). W niepełnym wymiarze czasu pracy częściej pracowały kobiety niż mężczyźni 
(13,5% wobec 4,9%). 

W I kwartale br. w województwie śląskim w przemyśle miejsce pracy posiadało 30,6% ogółu 
pracujących, w ciągu roku ich liczba zmniejszyła się o 5,2%. Wśród mężczyzn odsetek pracujących w przemyśle 
ukształtował się na poziomie 40,9%, a wśród kobiet – 17,4%. 

Biorąc pod uwagę grupę zawodów wśród zbiorowości pracujących w I kwartale br., najliczniejsze grupy 
tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (20,6%) oraz specjaliści (17,6%). Najmniej osób pracowało  
w zawodzie rolnika, ogrodnika, leśnika i rybaka (2,4%).  

Struktura pracujących według płci i sekcji w I kwartale 2007 r. 
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W dalszym ciągu niewielki udział wśród pracujących miały osoby pracujące w więcej niż jednym miejscu 
pracy (5,0%). W skali roku ich liczba zmniejszyła się o prawie 10%. Najwyższy odsetek podejmujących 
dodatkową pracę wystąpił wśród osób z wykształceniem wyższym (prawie 9%) oraz w wieku 35 – 44 lata  
(ponad 7%).  

W województwie śląskim w I kwartale br. innej pracy niż obecnie poszukiwało 66 tys. osób, tj. 4,0% 
ogółu pracujących (przed rokiem 5,7%). Główną przyczyną poszukiwania nowej pracy była chęć poprawy 
warunków finansowych, którą zadeklarowała ponad połowa omawianej zbiorowości. Poszukującymi innej pracy 
były najczęściej osoby w wieku 25 – 34 lata (6,2% ogółu pracujących w danej grupie) oraz osoby  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (5,0%).  

BEZROBOTNI 

Zbiorowość bezrobotnych w I kwartale 2007 r. liczyła 166 tys. osób i stanowiła 8,8% omawianej populacji 
w kraju. Liczba bezrobotnych była mniejsza zarówno w skali roku, jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem 
(odpowiednio o: 48,1% i 28,4%).  

Spadek bezrobocia w skali roku nastąpił zarówno w populacji mężczyzn, jak i kobiet. Liczba 
bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 41,8%, a bezrobotnych kobiet o 53,9%. Rozpatrując zbiorowość 
bezrobotnych według miejsca zamieszkania można zauważyć, że ich liczba zmniejszyła się zarówno wśród 
mieszkańców miast (o 46,6%), jak i wsi (o 55,8%). Również na przestrzeni kwartału odnotowano spadek liczby 
bezrobotnych wśród populacji mężczyzn i kobiet (odpowiednio o: 16,0% i 38,9%). Spadek bezrobocia dotyczył 
także mieszkańców wsi (o 28,1%) i miast (o 28,5%). 

Bezrobotni według płci i miejsca zamieszkania  

2006 

I kwartał IV kwartał 
I kwartał 2007 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach I kwartał 
2006 = 100 

IV kwartał 
2006 = 100 

O G Ó Ł E M ..............  320 232 166 51,9 71,6 
mężczyźni ..............  153 106 89 58,2 84,0 
kobiety ...................  167 126 77 46,1 61,1 

Miasta ........................  268 200 143 53,4 71,5 
Wieś ...........................  52 32 23 44,2 71,9 

Z ogólnej liczby bezrobotnych spełniających warunki stosowane w BAEL w I kwartale 2007 r. 
zarejestrowanych w urzędach pracy było 103 tys. osób, tj. 62,0% (przed rokiem 73,1%), w tym 4,9% pobierało 
zasiłek dla bezrobotnych (przed rokiem 10,7%).  

Stopa bezrobocia, oznaczająca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w I kwartale 
2007 r., wyniosła 9,1% (w kraju 11,3%). Była ona mniejsza w porównaniu z ub. r. o 7,1 pkt procentowego  
oraz w stosunku do IV kwartału 2006 r. o 2,7 pkt.  

Stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania 
2006 

I kwartał IV kwartał 
I kwartał 2007 

przyrost (+) / spadek (–)  
w porównaniu do 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

stopa bezrobocia w % 
I kwartału 

2006  
IV kwartału 

2006  

O G Ó Ł E M ..............  16,2 11,8 9,1 -7,1 -2,7 
mężczyźni ..............  14,3 9,5 8,7 -5,6 -0,8 
kobiety ...................  18,4 14,6 9,6 -8,8 -5,0 

Miasta ........................  16,6 12,4 9,6 -7,0 -2,8 
Wieś ...........................  14,4 9,0 6,9 -7,5 -2,1 
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Na przestrzeni roku bezrobocie zmniejszyło się zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Nadal jednak  
w I kwartale 2007 r. stopa bezrobocia była wyższa dla kobiet o 0,9 pkt procentowego i ukształtowała się na 
poziomie 9,6%. Dla mężczyzn wyniosła 8,7% wobec 14,3% przed rokiem. Zmniejszenie stopy bezrobocia  
w omawianym okresie wystąpiło także w miastach i na wsi (odpowiednio o: 7,0 pkt i 7,5 pkt).  

Na przestrzeni kwartału wystąpiła również poprawa sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  
W porównaniu do IV kwartału 2006 r. stopa bezrobocia wśród kobiet spadła o 5,0 pkt, a wśród mężczyzn  
o 0,8 pkt. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania spadek natężenia bezrobocia w tym okresie, odnotowano 
wśród mieszkańców miast, jak i wsi (odpowiednio o: 2,8 pkt i 2,1 pkt).  

W I kwartale 2007 r. bezrobociem w dalszym ciągu najbardziej zagrożeni byli ludzie młodzi w wieku  
15 – 24 lata, chociaż stopa bezrobocia dla tej grupy zmniejszyła się o 16,4 pkt w skali roku i o 5,1 pkt w stosunku 
do poprzedniego kwartału.  

Struktura bezrobotnych według płci i wieku w I kwartale 2007 r.  

 

 

 

 

 

 

 

Najbardziej narażone na bezrobocie w I kwartale 2007 r. były osoby o niskim poziomie wykształcenia.  
W zbiorowości osób w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 
podstawowym stopa bezrobocia była ponad sześciokrotnie wyższa niż wśród osób posiadających wykształcenie 
wyższe (24,1% wobec 4,0%).  

Najliczniejszymi grupami bezrobotnych według wykształcenia w I kwartale 2007 r. zarówno wśród kobiet, 
jak i mężczyzn były osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (stanowiące odpowiednio: 32,5%  
i 47,2%). Stopa bezrobocia dla mężczyzn z tym wykształceniem wyniosła 10,7%, a dla kobiet – 13,5%. Najniższą 
stopę bezrobocia według wykształcenia wśród mężczyzn i kobiet odnotowano wśród osób z wykształceniem 
wyższym. Wyniosła ona odpowiednio: 3,2% i 4,7%.  

Struktura bezrobotnych według płci, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia  
w I kwartale 2007 r.  

Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś  
POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

w % 

Wyższe ........................................ 6,7 13,0 9,8 8,7 
Policealne .................................... 1,1 6,5 4,2  – 
Średnie zawodowe ...................... 25,8 23,4 24,5 26,1 
Średnie ogólnokształcące ........... 2,2 11,7 7,0 4,3 
Zasadnicze zawodowe ................ 47,2 32,5 41,3 34,8 
Gimnazjalne, podstawowe  

i niepełne podstawowe .............. 16,9 13,0 14,0 26,1 

Większość bezrobotnych, tj. 87 tys. osób (52,4% ogółu), poszukiwała pracy przez okres dłuższy niż  
1 rok. Liczba tych osób zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 48,2%, a w stosunku do poprzedniego kwartału  
o 24,3%. Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczyło mężczyzn niż kobiet. W populacji mężczyzn 
udział osób długotrwale bezrobotnych wyniósł 52,4%, a dla kobiet ukształtował się on na poziomie 53,2%.  

Najwięcej bezrobotnych poszukiwało pracy poprzez krewnych i znajomych (84,3%), powiatowe urzędy 
pracy (69,9%) oraz przez bezpośredni kontakt z zakładem pracy (66,9%). Ponad 42% bezrobotnych 
zamieszczało lub odpowiadało na ogłoszenia. Niewiele, bo zaledwie 3,0% z nich podjęło starania  
o zorganizowanie własnego miejsca pracy. Należy zaznaczyć, że jedna osoba mogła podać więcej niż jedną 
odpowiedź.  

mężczyźni 

kobiety 
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Ponad 20% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby poprzednio pracujące (133 tys. osób). Ich liczba 
zmniejszyła się w ciągu roku o 46,8% oraz w stosunku do poprzedniego kwartału o 23,6%. Główną przyczyną 
zaprzestania pracy w omawianym okresie była, podobnie jak w IV kwartale 2006 r., likwidacja zakładu pracy lub 
stanowiska pracy. Dotyczyła ona 51 tys. bezrobotnych (przed rokiem 111 tys.). Przejścia na rentę lub emeryturę 
były najmniej istotnymi przyczynami, z powodu których zrezygnowano z pracy i dotyczyły odpowiednio 6 tys. osób  
w I kwartale 2007 r. i 9 tys. osób w IV kwartale 2006 r.  

Pierwszej pracy w I kwartale 2007 r. poszukiwało 33 tys. osób, tj. 19,9% ogółu bezrobotnych. 
Zbiorowość ta zmniejszyła się o 42,1% w porównaniu z IV kwartałem 2006 r. i o 52,9% w stosunku do danych 
sprzed roku. Wśród osób, które nigdy nie pracowały absolwenci stanowili 18,2%, a odsetek ich był mniejszy 
zarówno w skali roku o 1,8 pkt procentowego, jak i na przestrzeni kwartału o 18,6 pkt.  

Populacja osób bezrobotnych uprzednio pracujących (bez osób, które mają przerwę w pracy 8 lat  
i więcej) w I kwartale 2007 r. wyniosła 107 tys. Było to o 45,1% mniej w porównaniu z analogicznym okresem  
ub. r. i o 27,7% w stosunku do IV kwartału 2006 r. Najwięcej osób uprzednio pracowało w handlu i naprawach 
(22,4%), przetwórstwie przemysłowym (21,5%) oraz w budownictwie (15,9%). Najmniejszy odsetek osób 
uprzednio pracował w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie (1,9%).  

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnych uprzednio pracujących wyniósł 18,2 miesięca  
i wydłużył się on o 2 miesiące w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o prawie 1 miesiąc w stosunku do 
danych sprzed roku. Przeciętnie krócej trwało poszukiwanie pracy przez mężczyzn uprzednio pracujących  
(16,9 miesięcy) niż kobiet (20 miesięcy).  

Bezrobotni uprzednio pracujący według czasu poszukiwania pracy i płci w I kwartale 2007 r. 

 

 

 

 

 

 

BIERNI ZAWODOWO 

W I kwartale 2007 r. ludność bierna zawodowo liczyła 1929 tys. osób, co stanowiło 51,4% ogółu ludności 
w wieku 15 lat i więcej. Wzrosła ona w stosunku do I kwartału 2006 r. o 4,6%, jak również w porównaniu  
z IV kwartałem 2006 r. o 2,8%. Większość osób biernych zawodowo w I kwartale 2007 r. to kobiety (60,3% 
ogółu), ich liczba wzrosła w skali roku o 5,2%. Wśród ogółu biernych zawodowo dominowali mieszkańcy miast  
z udziałem 79,2%. Grupa ta w analizowanym okresie liczyła 1528 tys. i zwiększyła się w ujęciu rocznym o 4,9%.  

W I kwartale 2007 r. współczynnik obciążenia ekonomicznego (liczba biernych zawodowo przypadająca 
na 1000 pracujących w wieku 15 lat i więcej) wyniósł 1164 (w kraju 992). Był on wyższy dla kobiet (1608) niż dla 
mężczyzn (820). Większe obciążenie ludności pracującej biernymi zawodowo wystąpiło na wsi (1298) niż  
w miastach (1134).  

Liczba osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym w I kwartale 2007 r. wyniosła 1049 tys., co 
stanowiło 54,4% ogółu. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła ona o 4,1%, natomiast w stosunku 
do poprzedniego kwartału o 5,0%. Zbiorowość osób biernych zawodowo w wieku poprodukcyjnym liczyła 710 tys. 
(36,8% ogółu). Zaobserwowano jej wzrost zarówno w ujęciu rocznym, jak i w stosunku do IV kwartału 2006 r. 
odpowiednio o: 7,6%, 1,4%. Najmniej liczną grupą pozostawały w dalszym ciągu osoby w wieku 
przedprodukcyjnym – 170 tys. (8,8% ogółu). Liczba ich jednak zmniejszyła się w stosunku do omawianych 
okresów (o 4,0% w skali roku i o 5,0% na przestrzeni kwartału).  

Większość biernych zawodowo stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym  
i niepełnym podstawowym (36,1% ogółu) oraz zasadniczym zawodowym (26,7%). Najmniejszą grupę tworzyły 

46,7%

22,2%

13,3%

17,8%do 3 miesięcy 

4 – 6 

7 – 12 

powyżej 12 miesięcy 

MĘŻCZYŹNI      KOBIETY 

mężczyźni 

kobiety 

38,1% 
27,0% 

15,9% 
17,5% 



 7

osoby z wykształceniem wyższym (5,2%). W ujęciu rocznym nastąpił wzrost liczby biernych zawodowo 
posiadających wykształcenie wyższe o 5,2%, średnie ogólnokształcące o 28,6% i zasadnicze zawodowe o 9,1%. 
Spadek natomiast odnotowano wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 3,6%  
oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym o 0,6%.  

Liczba osób biernych zawodowo nieposzukujących pracy wyniosła 1914 tys., co stanowiło 99,2% ogółu. 
W ujęciu rocznym zwiększyła się ona o 4,9%. W I kwartale 2007 r. głównymi przyczynami bierności były: 
emerytura (40,5% ogółu osób nieposzukujących pracy); nauka, uzupełnianie kwalifikacji (22,5%); choroba, 
niesprawność (15,8%); obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu (11,7%); zniechęcenie 
bezskutecznością poszukiwania pracy (4,0%).  

Bierni zawodowo według przyczyn nieposzukiwania pracy, płci  
i miejsca zamieszkania w I kwartale 2007 r. 

Mężczyźni Kobiety 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  

w tys. w odsetkach 

Emerytura ..................................... 775 45,9 54,1 
Nauka, uzupełnianie kwalifikacji  431 48,5 51,5 
Choroba, niesprawność ................ 303 43,6 56,4 
Obowiązki rodzinne związane  

z prowadzeniem domu ............... 224 5,4 94,6 
Zniechęcenie bezskutecznością 

poszukiwania pracy .................... 76 30,3 69,7 

Zbiorowość biernych zawodowo uprzednio pracujących liczyła 1387 tys. osób. Stanowiła ona 71,9% 
ogółu biernych zawodowo i była większa niż przed rokiem o 5,0%, natomiast w stosunku do poprzedniego 
kwartału o 2,0%. Głównymi przyczynami zaprzestania pracy w I kwartale 2007 r. były: emerytura, renta (65,8% 
uprzednio pracujących); likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy (7,5%); inne powody osobiste lub rodzinne 
(6,7%).  

PODSUMOWANIE 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2007 r. w województwie śląskim 
wskazują, że sytuacja na rynku pracy polepszyła się. W porównaniu do sytuacji przed rokiem odnotowano wzrost 
liczby pracujących, przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych zmniejszyła się, jednak jej udział w ogólnej zbiorowości bezrobotnych pozostawał nadal wysoki. 

Sytuacja kobiet na rynku pracy była mniej korzystna niż mężczyzn. Odnotowano wyższą stopę 
bezrobocia wśród kobiet i mniejsze było ich zaangażowanie w procesie pracy. Częściej niż mężczyźni 
rezygnowały z pracy ze względów osobistych lub rodzinnych. 

W trudnej sytuacji na rynku pracy pozostawali ludzie młodzi w wieku 15 – 24 lata oraz osoby  
z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym, dla których notowano najwyższą 
stopę bezrobocia. 
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