Mimo pandemii krakowianki świetnie radzą sobie na rynku pracy
2021-11-28
Powstałe w marcu 2021 r. Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy to kompendium wiedzy o lokalnym
rynku pracy, na bieżąco uzupełniane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie o nowe statystyki,
opracowania i zestawienia. Do ciekawych wniosków prowadzi opublikowana właśnie analiza zmiany
liczby osób bezrobotnych w latach 2019–2021 uwzględniająca podział według płci.

Na podstawie danych przedstawionych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie widać, że
pandemia Covid-19 odwróciła trendy panujące na krakowskim rynku pracy. W 2019 r. mimo
niskiego bezrobocia w Krakowie rejestrowało się zdecydowanie więcej kobiet. Ta tendencja
utrzymywała się aż do wybuchu pandemii. W 2020 r. liczba kobiet i mężczyzn w rejestrach osób
bezrobotnych była już bardzo zbliżona – aż do wrześniu 2020 r., kiedy to wystąpił efekt „nożyc”,
skutkujący wyraźną przewagą mężczyzn. Początek 2021 r. dodatkowo pogłębił tę nową
tendencję, a na koniec września tego roku w Krakowie zarejestrowanych było już o 754 kobiet
mniej niż mężczyzn. To pokazuje, że pandemia wpłynęła na umocnienie się kobiet na
krakowskim rynku pracy.
– Dziś można pokusić się o tezę, że kobiety odnalazły się zdecydowanie lepiej na rynku pracy,
zarówno podczas pandemii, jak i w okresie popandemicznym. Trzeba podkreślić, że aktualna
liczba kobiet w rejestrach osób bezrobotnych jest już niższa niż na początku bieżącego roku.
Zaobserwowana zasadnicza zmiana pozycji kobiet i mężczyzn na krakowskim rynku pracy
powinna stanowić przyczynek do systemowej dyskusji na temat aktywizacji zawodowej obu
badanych grup – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, i zachęca
do zapoznawania się z materiałami zamieszczanymi w Krakowskim Obserwatorium Rynku
Pracy.
Gromadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie dane mają służyć do wieloaspektowych
interpretacji zdarzeń i tendencji na lokalnym rynku pracy i mogą być wykorzystywane przez
różnych interesariuszy: władze samorządowe, przedsiębiorców, podmioty zaangażowane w
rozwój lokalnego rynku pracy. Stale aktualizowane obserwacje umożliwiają skuteczne
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym, pomagają też przewidzieć
nadchodzące ryzyka i niekorzystne tendencje
Zachęcamy do odwiedzania Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.
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