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Komentarz do informacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o sytuacji na rynku
pracy województwa dolnośląskiego w czerwcu 2014r.
Dane za miesiąc czerwiec 2014r. dotyczące sytuacji na rynku pracy należy traktować z
umiarkowanym optymizmem.
Wprawdzie ogólny wskaźnik charakteryzujący sytuację na rynku pracy tj. stopa bezrobocia obniżył
się w stosunku do maja 2014r., ale trzeba pamiętać o tym , że w dużej części wpływa na to
„sezonowość” tego wskaźnika.
Podkreślić należy jednak, że wskaźnik ten obniżył się zarówno w województwie dolnośląskim jak i
w poszczególnych podregionach. We wszystkich podregionach zanotowano również spadek liczby
bezrobotnych w liczbach bezwzględnych (szczegóły w załączonej informacji).
Czy taka tendencja utrzyma się w następnych miesiącach?
Niepokojąca jest sytuacja w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej
perspektywie czasowej 2014-2020.
Wszystko wskazuje na to, że realny dostęp przedsiębiorców i samorządów do tych środków
nastąpi w I lub II kwartale 2015r.
Zmienia się także sytuacja gospodarcza. Sytuacja na Ukrainie i sankcje wobec Rosji zweryfikują
parametry rozwojowe naszej gospodarki, a więc i rynków lokalnych. Występują także pewne
zakłócenia w wydawaniem zezwoleń dla inwestorów na działalność w strefach ekonomicznych
(brak dostosowania przepisów krajowych do zleceń zaleceń unijnych w zakresie pomocy
publicznej).
W krótkiej informacji trudno jest określić wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć negatywnie na
podaż miejsc pracy. Należy brać pod uwagę i to, że kończą się środki unijne w perspektywie
czasowej 2007-2013 zaangażowane w subsydiowane programy rynku pracy, a nowe środki
dostępne będą dopiero w 2015 roku.
Subsydiowane programy rynku pracy „amortyzowały” w dużej mierze bezrobocie wśród
absolwentów szkół i uczelni.
Pozytywnym jest to, że od początku roku 2014 uruchamiane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej środki Funduszu Pracy pozwalające na wykorzystanie instrumentów rynku pracy
wynikających z Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.
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