
Stopa bezrobocia w Polsce i w Unii Europejskiej  – stan na grudzień 2017r. 

Publikacje Eurostatu1 za grudzień 2017 r. pokazują, że stopa bezrobocia2 w Polsce 

była na poziomie 4,4%. Największy odsetek ludzi bezrobotnych do liczby ludności 

aktywnej zawodowo występował w Hiszpanii (16,4%), na Cyprze (11,3), we Włoszech 

(10,8%) oraz w Chorwacji (10,0%). Najmniejsze wartości pojawiły się w Republice 

Czeskiej (2,3%), Islandii (2,9%), Niemczech (3,6%) i na Malcie (3,6%). 

 

 

Ryc. 1. Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, stan na grudzień 2017r. 
Źródło: https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl (data 
dostępu 03.02.2018r.) 

                                                           
1 https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl 
2 Stopa bezrobocia, jako miernik kondycji rynku pracy, informuje nas, jaki jest stosunek liczby osób 

bezrobotnych (szukających pracy) do liczby ludności aktywnej zawodowo.  

https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl


Na kolejnym wykresie (ryc. 2) zaprezentowane zostały wskaźniki stopy bezrobocia 
według płci w Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na rozbieżności w tych 
wskaźnikach dla niektórych państw (M – mężczyźni, K – kobiety): Hiszpania (M 14,9%, 
K 18,2%), Litwa (M 8,5%, K 5,7%), Łotwa (M 9,0%, K 7,2%) oraz Rumunia (M 5,4%, 
K 3,6%). Dla Polski różnica ta jest nieznaczna i wynosi tylko 0,2 punktu procentowego 
(M 4,3%, K 4,5%). 
 

 
Ryc. 2. Stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej według płci, stan na grudzień 2017r. 
Legenda:      mężczyźni,          kobiety 
Źródło: https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl (data 
dostępu 03.02.2018r.) 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/statistics_pl


Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego (udział 
bezrobotnych zarejestrowanych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo) w Polsce 

według województw, stan w końcu grudnia 2017 r. przedstawiona została na 
poniższym wykresie (ryc.3). 

 

Ryc. 3. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia w Polsce według 
województw, stan w końcu grudnia 2017 r. 
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-
bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-
powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html (data dostępu 03.02.2018r.) 

 
 
Wartości stopy bezrobocia rejestrowanego dla wybranych 11 powiatów 
w odniesieniu do Polski i Wielkopolski zaprezentowano na ryc. 4. Z wykresu wynika, 
że największą wartość miernika mają powiaty: średzki (6,4%) oraz gnieźnieński (6,2%) 
natomiast najmniejszą powiaty: wolsztyński (1,7%) i poznański (1,8%). 
 

 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html


  
 
Ryc.4. Stopa bezrobocia [w %] w wybranych 11 powiatach, stan w końcu grudnia 2017r. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS3  

 

 

Analizując stopę bezrobocia w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat zauważyć można 
znaczny jej spadek (Ryc. 5.).  
 

                                                           
3 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-

bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-

powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html (data dostępu 03.02.2018r.) 
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http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-grudnia-2017-r-,2,65.html


 
Ryc. 5. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2007-2017 
Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-
bezrobocia-w-latach-1990-2017,4,1.html (data dostępu 03.02.2018r.) 
 

 

Stopa bezrobocia wpływa przede wszystkim na stan gospodarki, niższa stopa 
bezrobocia oznacza większy wzrost gospodarki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że stopa bezrobocia nie oddaje dokładnie rozmiarów bezrobocia, ponieważ istnieje 
grupa ludzi, którzy nie rejestrują się w urzędzie pracy i szukają zatrudnienia na własną 
rękę. Część osób rejestruje się też jako osoby bezrobotne, otrzymują zasiłek 
i wykonują pracę na czarno. Niskie bezrobocie jest dla Polski jednym 
z najważniejszych wyzwań w ostatnich latach, ponieważ pracodawcy nie mogą 
znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Stąd bardzo ważne na rynku 
pracy są właśnie kwalifikacje przyszłych pracowników. Warte uwagi jest więc 
zainteresowanie młodych ludzi kształceniem zawodowym, które daje większe 
możliwości na znalezienie wysoko płatnej pracy. 
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