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Bezrobocie w czasie pandemii 

Według danych opublikowanych przez europejski urząd statystyczny Eurostat poziom bezrobocia w 

Polsce wyniósł w listopadzie 2020 roku 3,3 procent.  

To bardzo dobry wynik, drugi w Unii Europejskiej.  

Niższe bezrobocie odnotowano jedynie w Czechach - 2,9 procent. Na trzecim miejscu pod względem 

najniższego bezrobocia w UE z poziomem 4,0 proc. znalazła się Holandia, a za nią Niemcy - 4,5 proc. 

Jak podał Eurostat, najwyższe bezrobocie zanotowano w listopadzie 2020 roku w Hiszpanii, gdzie 

sięgnęło 16,4 proc. Nieznacznie niższe było w Grecji - 16,1 proc. Trzecie miejsce od końca zajęła Litwa 

z bezrobociem wynoszącym 10,4 proc. 

Jeśli chodzi o dane bardziej szczegółowe, w żadnym województwie w Polsce wskaźnik bezrobocia w 

listopadzie 2020 r. nie przekroczył 10 proc.  

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), 

a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). 

Jednak skutki pandemii dla rynku pracy pojawiać się będą z opóźnieniem.  

Pomoc publiczna na pewno złagodzi sytuację, ale wiele wskazuje na to, że w niektórych branżach 

czekają nas bankructwa i upadłości, a to oznacza likwidację miejsc pracy. 

Wiele miejsc pracy faktycznie zniknie, bo spadek popytu ma charakter trwały: taki los może spotkać 

kina, wydarzenia masowe i turystykę.  

Otwartym pytaniem jest, ile z tych stanowisk da się przeszczepić do firm i sektorów ze stabilnym 

popytem. 

Trzeba też dodać, że niektóre sektory pandemii w ogóle nie odczuły – do nich należy np. branża IT. 

Z raportu „IT Market Snapshot Q3 2020” przygotowanego przez analityków z platformy rekrutacyjnej 

inhire.io wynika, że liczba ofert pracy dla kandydatów IT od lipca do września wzrosła o 24 proc. w 

stosunku do II kwartału.  

http://www.banknagran.textem.com.pl/


 

Szkoła dla tłumaczy Textem  2 

www.textem.pl 

Wzrósł też ogólny poziom wynagrodzeń w branży (10 proc.), co oznacza, że wrócił on do poziomu 

sprzed pandemii.  

Program podnoszenia kompetencji i kwalifikacji to zapewne kolejne wyzwanie, które stoi przed polskim 

państwem w związku z pandemią. 

 


