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Czy pamięta Pan, aby w ostatnich latach tak bardzo spadła stopa procentowa
osób bezrobotnych w naszym kraju?
- Faktycznie, bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskiej stopie, a utrzymujący się
od dłuższego czasu taki stan rzeczy, gdzie stopa rejestrowanego bezrobocia wciąż
maleje jest ewenementem, 4,4% - tyle w grudniu ubiegłego roku wyniosła wg
Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż miesiąc
wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w listopadzie wynosiła 7,3%. W strefie
euro osiągnęła wartość 8,7%.
W grudniu ubiegłego roku stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła
7,3%, czyli tyle samo, jak przed miesiącem i o 0,9 punktu procentowego mniej niż
przed rokiem.
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A
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- Obecnie nieznacznie wzrosła liczba osób bezrobotnych w naszym mieście. W
stosunku do grudnia, w styczniu zarejestrowało się o 146 osób więcej. Warto dodać, że
w styczniu zgłoszono 225 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, to jest
o
28
miejsc
więcej
niż
w
grudniu
2017
roku.

To kto dzisiaj zgłasza się do Urzędu Pracy w celu uzyskania zatrudnienia?
- Są to osoby, które najczęściej szukają dotacji na zakładanie działalności
gospodarczej. Poszukiwane są też staże. Najczęściej jednak, w ostatnim czasie do
naszego urzędu zaglądają przedsiębiorcy i pracodawcy szukający pracowników do
swoich działalności. Często są skłonni zaoferować dokształcenie oraz atrakcyjne
wynagrodzenie. Jest to niewątpliwie ciekawe zjawisko. Także ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego staramy się finansować szkolenia, wychodzące naprzeciw
oczekiwaniom
pracodawców.
Trzeba przypomnieć, że limit środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na
aktywizację lokalnego rynku pracy w roku 2018 wynosi 6.796,6 tys. złotych. Aktualnie
w programach realizowanych przez Sądecki Urząd Pracy uczestniczy 1738 osób w
ramach 1039 umów zawartych w latach poprzednich. Na tą chwilę zarejestrowano też
2158
oświadczeń
o
zamiarze
powierzenia
pracy
cudzoziemcowi.
Warto dodać, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dane
według których Polska znalazła się wśród 6 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze
wskaźnikiem na poziomie 4,4%. W stosunku do listopada stopa bezrobocia spadła o
0,1%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2016 roku jest mniejsza o 1,1 punktu
procentowego (wynosiła wtedy 5,5 procenta). Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba
osób bezrobotnych w Polsce, w grudniu ubiegłego roku wynosiła 763 tysięcy osób
wobec 779 tysięcy miesiąc wcześniej. W 2016 roku było to 941 tysięcy osób.
Widoczny jest również spadek bezrobocia wśród kobiet. Według danych Eurostatu w
grudniu 2017 roku stopa bezrobocia wśród pań wyniosła 4,5%. Oznacza to, że w
stosunku do listopada 2017 r. spadła o 0,1 punktu procentowego W porównaniu do
grudnia
2016
r.
spadek
wyniósł
1
punkt
procentowy.
Ciekawostką jest to, że najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach Unii
Europejskiej odnotowano w Czechach (2,3%), Niemczech oraz na Malcie (3,6%).
Najwyższą natomiast zaobserwowano w Grecji (20,7% - dane za październik), oraz w
Hiszpanii (16,4%)

