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Bezrobocie w lipcu mniejsze niż oczekiwano
"W lipcu zanotowaliśmy spadek liczby bezrobotnych o 28.500 osób. To daje nam spadek stopy
bezrobocia do 19,3 proc. z 19,5 proc. w czerwcu" - powiedział PAP Miżejewski.
Spadek bezrobocia w lipcu był większy, niż wcześniej spodziewali się tego przedstawiciele rządu.
Wicepremier Jerzy Hausner mówił przed dwoma tygodniami, że oczekuje spadku o 0,1-0,2 pkt proc.
Wiceminister dodał, że największy spadek bezrobocia zanotowano w Małopolsce, na Śląsku i w
Wielkopolsce.
Miżejewski powiedział, że po 7 miesiącach tego roku liczba bezrobotnych spadła o 133.000 osób. Od
stycznia do lipca tego roku wzrosła też liczba ofert pracy. Było ich o 52.100 więcej, niż w tym samym
okresie ubiegłego roku.
Zdaniem wiceministra można oczekiwać, ze w sierpniu stopa bezrobocia spadnie do około 19 proc.
"Oczekujemy spadku do około 19 proc., to powinno być widać już w sierpniu-wrześniu" - powiedział

Miżejewski.
Miżejewski dodał, że dla wyniku za cały rok najważniejsze będzie sytuacja w ostatnich dwóch
miesiącach roku.
"Oczekujemy spadku bezrobocia do poniżej 19 proc. Istotne jednak będzie zachowanie rynku pracy
w listopadzie i w grudniu" - powiedział wiceminister polityki społecznej.
PAP
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