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Na koniec października 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 278 357 bezrobotnych, w tym
133 725 kobiet (48 proc. ogółu bezrobotnych). Stopa bezrobocia wyniosła 10,9 proc. (przy średniej dla
kraju 13 proc.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2 691
osób (o 1 proc.).
Na Mazowszu wciąż występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Najwyższą stopę
bezrobocia odnotowano w powiatach: szydłowieckim - 38,1 proc., radomskim - 29,3 proc. oraz
przysuskim - 26,8 proc. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się m. st. Warszawa - 4,8 proc. oraz
powiaty: warszawski zachodni - 7,1 proc., grodziski - 7,9 proc., grójecki - 8 proc., piaseczyński - 8,2 proc.,
pruszkowski - 8,6 proc. oraz otwocki - 9,7 proc.
W porównaniu do września 2013 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2 691 osób (o 1 proc.).
Spadek bezrobocia odnotowano w 31 powiatach województwa, największy liczbowy spadek
odnotowano w Warszawie - o 576 osób (o 1 proc.) oraz powiatach: mławskim - o 213 osób (o 4,4 ),
radomskim - o 203 osoby (o 1,2 proc.) oraz płońskim - o 201 osób (o 3,2 proc.).
Wzrost bezrobocia odnotowano w 11 powiatach, największy liczbowy wzrost odnotowano w powiatach:
płockim - o 78 osób (o 1 proc.), zwoleńskim - o 54 osoby (o 1,7 proc.) oraz szydłowieckim - o 50 osób (o
0,8 proc.). Biorąc pod uwagę obszary województwa wzrost bezrobocia odnotowano w obszarze płockim
- o 37 osób (o 0,2 proc.).
Stopa bezrobocia dla Mazowsza w porównaniu do sierpnia br. obniżyła się o 0,1 punktu procentowego
(w kraju utrzymała się na tym samym poziomie jak w ubiegłym miesiącu - 13 proc.).
Spadek wystąpił w 28 powiatach, największy w powiecie mławskim - 0,6 punktu procentowego oraz
płońskim - 0,5 punktu procentowego. Wzrost bezrobocia odnotowano w 9 powiatach, największy w
powiatach: białobrzeskim, lipskim, płockim, sierpeckim, szydłowieckim, zwoleńskim - po 0,2 punktu
procentowego. W mieście Radom oraz w powiatach: legionowskim i pruszkowskim, łosickim,
makowskim stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.
Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych
(278 357 osób) - co siódmy bezrobotny w Polsce jest mieszkańcem Mazowsza.
Na koniec października br. zarejestrowanych było 144 632 mężczyzn (52 proc. bezrobotnych). W
porównaniu do września liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 1 043 osoby (o 0,7 proc.).
Bezrobotni mężczyźni dominowali w następujących kategoriach bezrobotnych: którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - 98,3proc. ogółu bezrobotnych w tej kategorii; bez
wykształcenia średniego - 62 proc.; powyżej 50. roku życia - 61,5 proc.; niepełnosprawni - 53,7 proc.;
zamieszkali na wsi - 52,5 proc., bez kwalifikacji zawodowych - 52,6 proc.; poprzednio pracujący - 52,4
proc.; do 25. roku życia - 51,7 proc. i długotrwale bezrobotni - 50,5 proc.
Najwyższym udziałem bezrobotnych mężczyzn wyróżniały się powiaty: garwoliński - 60,6 proc.,
wołomiński - 56,3 proc., otwocki - 56 proc. oraz wyszkowski - 55,2 proc.
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