Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
w I – półroczu 2008 roku
Powiat suwalski

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w
powiecie suwalskim w końcu I - półrocza 2008 roku.

W końcu I - półrocza 2008 roku na terenie powiatu suwalskiego
było zarejestrowanych ogółem 841 osób bezrobotnych. Najliczniejszą
grupą byli bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – 234 osoby, co
stanowi 27,8 % ogółu.

Tabela nr 1
Bezrobotni wg zawodów w powiecie suwalskim. Stan w końcu I – półrocza 2008 roku.
Kod
zawodu

Nazwa zawodu

Bezrobotni
ogółem

Bezrobotne
kobiety

Bezrobotni
absolwenci

Bezrobotni
powyżej 12 m-cy

"000000"

Bez zawodu

234

148

32

22

"522107"

Sprzedawca

42

38

0

15

"341902"

Asystent
ekonomiczny
[zawód szkolny:
Technik
ekonomista]

35

32

1

11

"914103"

Robotnik
gospodarczy

25

4

0

15

"321208"

Technik rolnik

20

15

0

7

"743304"

Krawiec

20

19

0

6

"512201"

Kucharz

17

15

0

7

''512202''

Kucharz małej
gastronomii

17

14

0

2

1

"611190"

Pozostali rolnicy
produkcji roślinnej

16

13

0

12

"932104"

Robotnik
pomocniczy w
przemyśle
przetwórczym

14

8

0

3

''513301” Opiekunka domowa

13

13

0

10

''712102''

Murarz

11

0

0

5

''419101''

Pracownik biurowy
[Zawód szkolny:
Technik prac
biurowych]

11

9

0

4

''741201''

Cukiernik

10

10

0

6

''741203''

Piekarz

10

5

0

3

"931301" Robotnik budowlany

10

0

0

5

Technik technologii
odzieży

9

9

0

1

Rolnik produkcji
roślinnej i zwierzęcej
''613101''
(zawód szkolny:
rolnik)

8

8

0

4

8

0

0

1

''311913''

‘’723105’’

Mechanik
samochodów
osobowych

2

Fryzjer [zawód
szkolny: Technik
‘’514102’’
usług
kosmetycznych]

8

8

1

5

‘’743604’’

8

8

0

3

841

540

43

260

Szwaczka

Razem

*W powyższej tabeli zostały przedstawione grupy zawodowe, w obrębie których
bezrobotnych było 8 i więcej osób. Ogół bezrobotnych w końcu I - półrocza 2008 roku w
powiecie suwalskim wynosi 841 osób. Dane pochodzą ze strony internetowej:
https//mz.praca.gov.pl.

Z analizy Tabeli nr 1 wynika, że w powiecie suwalskim
dominują bezrobotni w zawodach: sprzedawca (4,99%), asystent
ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) (4,16%),
robotnik gospodarczy (2,97%), technik rolnik (2,38%), krawiec
(2,38%), kucharz (2,02%), kucharz małej gastronomii (2,02%),
pozostali rolnicy produkcji roślinnej (1,90%), robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym (1,66%), opiekunka
domowa (1,54%). Jest to tendencja stała i charakterystyczna dla
lokalnego bezrobocia.
W I - półroczu 2008r. w powiecie suwalskim kobiety w liczbie
540 stanowiły 64,10% ogółu bezrobotnych. Bez zawodu
zarejestrowanych było 148 kobiet, co stanowi 27,40% ogółu kobiet.
W strukturze zawodowej zarejestrowanych kobiet dominują:
sprzedawca (7,03%), asystent ekonomiczny (5,92%), krawiec
(3,52%), technik rolnik (2,77%), kucharz (2,77%), kucharz małej
gastronomii (2,59%), pozostali rolnicy produkcji roślinnej
(2,40%), opiekunka domowa (2,40%).
Reasumując, w I-półroczu 2008r. najtrudniej było podjąć
pracę osobom bez kwalifikacji zawodowych oraz bezrobotnym
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reprezentującym wyżej wymienione zawody czy grupy zawodowe.
Jest to tendencja stała utrzymująca się od kilku lat i charakterystyczna
dla lokalnego bezrobocia.
Powiat
suwalski
jest
rejonem
o
niskim
stopniu
uprzemysłowienia i rozwoju. Na terenach gmin nie istnieją zakłady
pracy, które byłyby w stanie wchłonąć nadwyżki zawodowe. Tak więc
siłą rzeczy, bezrobotni ci zmuszeni są do poszukiwania pracy w
mieście Suwałki. Jednak, aby to robić muszą mieć stworzone
odpowiednie warunki komunikacyjne – dobre połączenia autobusowe
ze swego miejsca zamieszkania do potencjalnych zakładów pracy. Jest
to podstawowy i największy problem ludzi poszukujących pracy z
terenu powiatu.
Bezrobotni reprezentują takie grupy zawodowe, jakie kierunki
kształcenia zapewnia lokalny system oświaty. Nadwyżki zawodowe
będą jeszcze bardzo długo mieć wpływ na długość pozostawania bez
pracy. Kształcenie techników ekonomistów, techników rolników,
sprzedawców bez perspektyw na podjęcie pracy budzi zastrzeżenia.
Należy także pamiętać, że posiadanie określonego zawodu nie jest
jedyną determinantą zatrudnienia. Wprawdzie technicy rolnicy czy
robotnicy produkcji roślinnej mogliby zostać wchłonięci przez
indywidualne gospodarstwa rolne. Jednak na tych terenach potrzeby te
nie są tak duże. Zwykle ludzie ci wykorzystują swoje kwalifikacje w
gospodarstwach rodzinnych. Praca ta nie jest zatrudnieniem i nie
zabezpiecza ubezpieczenia zdrowotnego, bowiem nie zostaje
nawiązany stosunek o pracę. Dlatego też osoby te rejestrują się w
urzędach pracy.
Wydaje się słuszne stwierdzenie, że przeciwdziałanie bezrobociu
należałoby zacząć już na etapie kształcenia. Uwzględniając przede
wszystkim jego jakość oraz ilość kierunków kształcenia. Lokalny
system oświaty wymaga reformy przy współpracy lokalnych
pracodawców.
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Bezrobotni absolwenci
W I - półroczu 2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Suwałkach zarejestrowanych było 43 absolwentów, co stanowiło
7,96% ogółu osób bezrobotnych w powiecie. Bezrobotne absolwentki
(33) stanowiły 76,74% ogółu absolwentów. W tej grupie zawodu i
kwalifikacji zawodowych nie posiadało absolwentów 32, tj. 74,41%
ogółu absolwentów, w tym 25 kobiet, które stanowią 78,12 % osób
bez zawodu. W populacji absolwentów wg zawodów i grup
zawodowych
odnotowujemy
jednostkowych
reprezentantów
następujących zawodów (co nie stanowi wielkości istotnej
statystycznie): inżynier technologii drewna, inżynier zootechniki,
specjalista ds. rachunkowości, historyk, technik mechanik,
handlowiec, asystent ekonomiczny, fryzjer, stolarz. Wśród
bezrobotnych w powiecie ziemskim absolwenci stanowią niewielki
odsetek. Najwięcej spośród nich nie posiada kwalifikacji zawodowych
są to: licealiści. Nie są przygotowani do wejścia na rynek pracy.
Dlatego też w bardzo krótkim czasie stają się grupą ryzyka, którą
trudno jest „zagospodarować”.

Długotrwale bezrobotni
Analizując czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych
można stwierdzić, że zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy w
powiecie suwalskim było 260 osób, co stanowi 30,91% ogółu
bezrobotnych, w tym 173 kobiety. Największy wpływ na długość
pozostawania bez pracy miał brak zawodu. Bezrobotni bez
kwalifikacji zawodowych stanowią największy odsetek wśród osób
długotrwale bezrobotnych to jest 8,46%, w tym 54,54% kobiet.
Zawody generujące długotrwałe bezrobocie to: sprzedawca
(15 osób), robotnik gospodarczy (15 osób), pozostali rolnicy
produkcji roślinnej (12 osób), asystent ekonomiczny (11 osób),
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opiekunka domowa (10 osób), technik rolnik (7 osób), kucharz (7
osób), cukiernik (6 osób), krawiec (6 osób).

Napływ osób bezrobotnych
Potwierdzeniem powyższego opisu i analizy jest Tabela nr 2,
przedstawiająca napływ bezrobotnych w powiecie suwalskim w I –
półroczu 2008 roku. Najwięcej rejestrowało się osób bez zawodu.
Kolejno - według liczby bezrobotnych w poszczególnych zawodach asystent ekonomiczny, sprzedawca, technik rolnik, kucharz małej
gastronomii,
mechanik
samochodów
osobowych,
robotnik
pomocniczy w przemyśle przetwórczym.

Tabela nr 2
Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie suwalskim w I - półroczu 2008 roku.
Kod zawodu
‘’000000’’
‘’341902’’
‘’522107’’
‘’321208’’
‘’512202’’
‘’723105’’
‘’932104’’
‘’914103’’
‘’743304’’
‘’741203’’
‘’311913’’
‘’512201’’
‘’723306’’
‘’742204’’
‘’931301’’
‘’311502’’
‘’419101’’

Nazwa zawodu
Bez zawodu
Asystent ekonomiczny
[zawód szkolny: Technik
ekonomista]
Sprzedawca
Technik rolnik
Kucharz małej gastronomii
Mechanik samochodów
osobowych
Robotnik pomocniczy w
przemyśle przetwórczym
Robotnik gospodarczy
Krawiec
Piekarz
Technik technologii odzieży
Kucharz
Mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych
Stolarz
Robotnik budowlany
Technik mechanik
Pracownik biurowy [ zawód
szkolny: Technik prac
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Bezrobotni ogółem
261
37

35
23
18
17
17
15
14
12
10
10
9
9
9
8
8

‘’513301’’
‘’712102’’
‘’722304’’
‘’723390’’

biurowych]
Opiekunka domowa
Murarz
Tokarz
Pozostali mechanicymonterzy maszyn i urządzeń
Razem

8
8
8
8
853

*W powyższej tabeli zostały przedstawione grupy zawodowe, w obrębie których napływ
bezrobotnych był równy 8 i więcej. Dane pochodzą ze strony internetowej:
https//mz.praca.gov.pl.
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II. Analiza ofert pracy według zawodów w powiecie suwalskim w I
– półroczu 2008 roku.

Tabela nr 3
Oferty pracy wg zawodów w powiecie suwalskim w I – półroczu 2008 roku
Kod zawodu
‘’931101’’
‘’522107’’
‘’513301’’
’’419101’’
‘’222101’’
‘’914103’’
‘’621201’’
‘’742204’’
‘’343101’’
‘’341503’’
‘’513102’’
‘’821103’’
‘’931301’’

Nazwa zawodu
Robotnik drogowy
Sprzedawca
Opiekunka domowa
Pracownik biurowy [zawód
szkolny: Technik prac
biurowych]
Doradca rolniczy
Robotnik gospodarczy
Ogrodnik terenów zieleni
Stolarz
Pracownik administracyjny
[zawód szkolny: Technik
administracji]
Przedstawiciel handlowy
[przedstawiciel regionalny]
Opiekunka dziecięca
Operator maszyn do obróbki
skrawaniem
Robotnik budowlany
Ogółem

Oferty pracy zgłoszone w I
półroczu
21
17
15
14

13
10
9
6
4

4
4
4
4
160

*W powyższej tabeli zostały wykazane grupy zawodowe, w obrębie których liczba ofert
pracy była równa 4 i więcej. Ogółem ofert pracy, jakie napłynęło do PUP w powiecie
suwalskim w I-półroczu 2008 było 160. Dane pochodzą ze strony internetowej:
https//mz.praca.gov.pl.

Z analizy danych zawartych w Tabeli nr 3 wynika, że w I półroczu 2008r. do PUP wpłynęło 160 ofert pracy z powiatu
suwalskiego. Najwięcej ofert pracy było w następujących zawodach:
robotnik drogowy, sprzedawca, opiekunka domowa, pracownik
biurowy, doradca rolniczy. W znacznej części były to oferty prac
subsydiowanych.
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III. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie suwalskim w I –
półroczu 2008 roku.
1. Zawody deficytowe - zawody, na które istnieje wyższe
zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym
zawodzie;
W powiecie suwalskim zawodami deficytowymi w I –półroczu 2008
roku były: doradca rolniczy, ogrodnik terenów zieleni, opiekunka
dziecięca, opiekunka domowa, pomoc kuchenna.

Tabela nr 4
Zawody deficytowe
Średnia
Średnia
Średnia
miesięczna
miesięczna
Wskaźnik
miesięczna liczba nadwyżka
liczba ofert
intensywności
zarejestrowanych
(deficyt)
pracy
nadwyżki
bezrobotnych
podaży siły
zgłoszonych
(deficytu)
w I-półroczu
roboczej
w I-półroczu
zawodów
2008 roku
w I-półroczu
2008 roku
2008 roku

Kod
zawodu

Nazwa zawodu

‘’222101’’

Doradca rolniczy

2,1667

0,1667

-2,0000

13,0000

‘’621201’’

Ogrodnik terenów zieleni

1,5000

0,3333

-1,6667

4,5000

‘’513102’’

Opiekunka dziecięca

0,6667

0,3333

-0,3333

2,0000

‘’513301’’

Opiekunka domowa

2,5000

1,3333

-1,1667

1,8750

‘’913204’’

Pomoc kuchenna

0,5000

0,3333

-0,1667

1,5000

*Dane pochodzą ze strony internetowej: https//mz.praca.gov.pl.

2. Zawody nadwyżkowe - zawody, na które występuje na rynku
pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących
pracy w danym zawodzie;
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Zawodami nadwyżkowymi w powiecie suwalskim w I –półroczu 2008
roku były: kucharz małej gastronomii, kucharz, szwaczka,
kierowca - operator wózków jezdniowych, sprzedawca, technik
informatyk, pracownik administracyjny, kelner, stolarz, kierowca
samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy.
Tabela nr 5
Zawody nadwyżkowe

Nazwa zawodu

Średnia
miesięczna
liczba ofert
pracy
zgłoszonych
w I-półroczu
2008 roku

Kucharz małej gastronomii

0,1667

3,0000

2,8333

0,0556

Kucharz

0,1667

1,6667

1,5000

0,1000

‘’743604’’

Szwaczka

0,1667

0,8333

0,6667

0,2000

‘’833401’’

Kierowca operator wózków
jezdniowych

0,1667

0,5000

0,3333

0,3333

‘’522107’’

Sprzedawca

2,8333

5,8333

3,0000

0,4857

Technik informatyk

0,3333

0,6667

0,3333

0,5000

‘’343101’’

Pracownik administracyjny
[zawód szkolny: Technik
administracji]

0,6667

1,1667

0,5000

0,5714

‘’512302’’

Kelner

0,3333

0,5000

0,1667

0,6667

‘’742204’’

Stolarz

1,0000

1,5000

0,5000

0,6667

‘’832302’’

Kierowca samochodu
ciężarowego

0,3333

0,5000

0,1667

0,6667

‘’914103’’

Robotnik gospodarczy

1,6667

2,5000

0,8333

0,6667

Kod
zawodu

‘’512202’’
‘’512201’’

‘’312102’’

Średnia
Średnia
Wskaźnik
miesięczna
miesięczna liczba
intensywności
zarejestrowanych nadwyżka
nadwyżki
(deficyt)
bezrobotnych w
(deficytu)
I-półroczu 2008 podaży siły
zawodów
roboczej w
roku
I-półroczu
2008 roku

*Dane pochodzą ze strony internetowej: https//mz.praca.gov.pl.
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IV. Podsumowanie
Analiza danych dotycząca zawodów deficytowych i
nadwyżkowych w I półroczu 2008r w powiecie suwalskim pokazuje,
że od kilu lat utrzymuje się stała tendencja charakterystyczna dla
lokalnego bezrobocia i rynku pracy. Tak więc w strukturze
zawodowej osób bezrobotnych dominują te same grupy zawodowe,
którym z roku na rok coraz trudniej powróć na rynek pracy z uwagi na
wiek i dezaktualizację umiejętności zawodowych. Istotne jest, że na
powiatowym rynku pracy nie odnotowujemy ożywienia
gospodarczego ani realnego wzrostu zapotrzebowania na
pracowników. Wpływające z tego terenu oferty pracy w głównej
mierze są ofertami tworzonymi przy udziale środków z Funduszu
Pracy. Warto zwrócić uwagę na spadek ilości zarejestrowanych
bezrobotnych absolwentów. Może to świadczyć o tym, że na rynek
pracy zaczynają wchodzić roczniki niżu demograficznego. Z drugiej
zaś strony lokalny rynek pracy nie jest atrakcyjny dla osób młodych
szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej.

Monitoring sporządziły:
Bożena Jarmołowicz-Gąska
Agnieszka Auron
Magdalena Turczyńska
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