Moduł 1: Monitoring oparty na danych dostępnych
- przedstawienie wniosków z badania, prezentacja funkcjonalności
utworzonej w ramach modułu bazy danych i wskaźników
dotyczących mazowieckiego rynku pracy

Julian Zawistowski
Instytut Badań Strukturalnych

Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.

Charakterystyka badania
Źródła danych
Wojewódzki rynek pracy w makroperspektywie
Motywy przewodnie raportów
–
–
–

kształcenie ustawiczne
pracujący w województwie mazowieckim
bierni zawodowo i bezrobotni w województwie mazowieckim

5. Właściwości i struktura bazy danych

Charakterystyka badania

Charakterystyka badania
raporty miesięczne

raporty kwartalne

6 raportów: VII-XII 2010

3 raporty: Q2-Q4 2010

informacja o regionalnym i lokalnych
rynkach pracy w świetle danych
administracyjnych

informacja o regionalnym i lokalnych
rynkach pracy na tle kraju w świetle danych
BAEL i danych administracyjnych

analiza bieżącej sytuacji,
porównanie w skali miesiąca i roku

analiza trendów 2000-2010 oraz bieżącej
sytuacji, porównanie w skali kwartału i roku

•selekcja informacji
•wizualizacja zjawisk
•przystępność interpretacji

źródło

słabości

BDL GUS opóźnienie w publikacji danych
MPiPS-01
MPiPS-02 niski poziom cyfryzacji zasobów
BAEL włączenie do analiz m.st. Warszawy
zagrożenie wysokim błędem standardowym
OHP brak informacji o skuteczności wsparcia
Krajowy Rejestr Agencji włączenie do analiz m.st. Warszawy
Zatrudnienia (KRAZ)
Rejestr Instytucji
Szkoleniowych (RIS)

Wojewódzki rynek pracy
w makroperspektywie
Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i
województwie mazowieckim w
latach 2000-2010

Stopa bezrobocia ekonomicznego
w Polsce i województwie
mazowieckim w latach 2000-2010
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• zbliżone tendencje wskaźników na poziomie województwa i kraju
• systematycznie wyższy wskaźnik zatrudnienia
• systematycznie niższa stopa bezrobocia, ale: dystans maleje
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Pracujący w woj. mazowieckim
Szacunek zasobu pracujących
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• wzrost liczby pracujących mimo zakończenia okresu prac sezonowych
• zróżnicowana wielkość lokalnych rynków pracy: m. Radom (79,7 tys. pracujących),
powiat szydłowiecki (11,1 tys. pracujących)

XII

Kształcenie ustawiczne
• dłuższy proces kształcenia niż przeciętnie w kraju we
wszystkich grupach wieku
• wzrost dyspersji między regionem a krajem od czasu NSP 2002
• co druga osoba 25-34 w województwie legitymuje się
wykształceniem wyższym
• dominacja nauk społecznych, ekonomii i prawa (41%) wśród
osób z wykształceniem wyższym – nauki inżynierskie
zdecydowanie mniej popularne (14%)

Kształcenie ustawiczne
Kształcenie ustawiczne w kraju

Forma szkolenia
8%
wykłady

43%

na stanowisku pracy

29%
seminaria, konferencje
w formie mieszanej
poprzez samokształcenie kierowane
17%

• 1. lokata w kraju (6,5%)
• brak wyraźnego trendu

3%

• szkolenia krótkie
• niski udział składnika w miejscu pracy
• ukierunkowane na doskonalenie
posiadanych umiejętności zawodowych (61%)
• nauki społeczne, ekonomia, prawo (29%) lub
języki obce (27%)

Pracujący w woj. mazowieckim
Wskaźnik zatrudnienia wg płci i wieku
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• trend wzrostowy
• systematyczna przewaga województwa
• obecność luki międzypłciowej we
wszystkich grupach wieku
• wykształcenie wyższe sprzyja zatrudnieniu

• 2. lokata w kraju (1238 przy 981 w
Polsce)
• nierównomierna dystrybucja
przestrzenna

Pracujący w woj. mazowieckim
• wzrost udziału pracowników najemnych kosztem
samozatrudnionych
• silny trend wzrostowy zatrudnienia w sektorze prywatnym
• ponadprzeciętny udział zatrudnionych w dużych
przedsiębiorstwach, chociaż dominują mikroprzedsiębiorstwa
• 3,8% deklaracji o pracy na umowę ustną (3,3% w Polsce)
• relatywnie częstsza praca w domu niż średnio w kraju
• wynagrodzenia przeciętnie wyższe niż w kraju* - windowanie
płacy progowej

Bierni zawodowo i bezrobotni
w woj. mazowieckim
Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (41 powiatów województwa)
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• załamanie trendu spadkowego wskaźnika, nieznaczna poprawa w skali roku
• silne zróżnicowanie przestrzenne: powiat zwoleński (33,1%),
powiat makowski (3,1%)
• względnie wysoka stopa bezrobocia w podregionie radomskim
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Bierni zawodowo i bezrobotni
w woj. mazowieckim
kategoria

dominująca przyczyna bierności zawodowej
15-24 edukacja (93,7%)
25-34 obowiązki opiekuńcze (54,6%)
35-44 obowiązki opiekuńcze (36,3%)
choroba, niepełnosprawność (34,3%)
45-54 choroba, niepełnosprawność (45,8%)
55-64 emerytura (63,3%)

65 i więcej emerytura (91,3%)
wykształcenie podstawowe wyczerpanie wszystkich możliwości znalezienia
i bez wykształcenia odpowiedniej pracy (63,7%)

Bierni zawodowo i bezrobotni
w woj. mazowieckim
• relatywnie trudny start osób młodych (15-24) na rynku pracy
• spadek zagrożenia bezrobociem wraz ze wzrostem
wykształcenia, ale nie w przypadku wszystkich kierunków
(nauki społeczne)
• 2010: istotne skrócenie okresu poszukiwania pracy (53% - do
pół roku, 75% - do roku) – relatywnie łatwiejsze przywracanie
do zatrudnienia
• główne źródło utrzymania bezrobotnych: 67,7% - na
utrzymaniu innych, 12,2% - zasiłek dla bezrobotnych

Właściwości bazy danych
•
•
•
•
•

analiza 12 lat zmian województwa (2000-2011)
12 rodzajów struktur pracujących
15 rodzajów struktur bezrobotnych
58 jednostek JST objętych badaniem
ponad 1400 cech i 1200 wskaźników opisujących
mazowiecki rynek pracy oraz bieżącą sytuację
społeczno-gospodarczą
• rozmiar bazy z komponentami: 20 000 KB

Struktura bazy danych
Przeglądarka danych
Umożliwia pozyskanie dowolnych danych w
formie tabelarycznej

narzędzie do
aktualizacji

- panelowe bazy danych
- jedynie surowe wskaźniki
pozyskiwane bezpośrednio
ze źródeł zewnętrznych.

Baza
wskaźników

Interfejs danych

Baza cech

METABAZA CECH I WSKAŹNIKÓW
- algorytmy obliczania wskaźników na
podstawie bazy cech
- innowacyjne podejście pozwoliło
bardzo istotnie skrócid czas
otwierania bazy danych.

METABAZA CECH I WSKAŹNIKÓW
Generator wykresów
Umożliwia szybką wizualizację danych

dziękuję za uwagę
www.ibs.org.pl

