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Szukasz pracy? Prawdopodobnie nie znajdziesz
Słabnie popyt na pracę – wynika z kwartalnego raportu o rynku pracy
opublikowanego przez NBP. Oznacza to spadek prawdopodobieństwa
znalezienia pracy przez osoby bezrobotne.
Systematycznie rośnie stopa bezrobocia - według metodologii BAEL wynosiła
ona w drugim kwartale br. 10 proc. Tymczasem przeciętna stopa bezrobocia
dla całej Unii Europejskiej wynosiła w tym okresie 10,3 proc.
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Debata gospodarcza PiS. Oglądaj na żywo!
(/33173-debata-gospodarcza-pis-ogladaj-na-zywo)
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Sakiewicz: Tusk powinien przyjść na debatę
(/33172-sakiewicz-tusk-powinien-przyjsc-na-debate)
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Ekonomiści o przyszłości Polski (/33161ekonomisci-o-przyszlosci-polski)

Wzrost liczby pracujących w stosunku do poprzedniego kwartału zatrzymał się (http://niezalezna.pl/uploads/foto/2012/08/teamwork"Złożył się na to wyraźny spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie oraz
spowolnienie wzrostu liczby pracujących w usługach. Niewielki przyrost
2.jpg)
liczb y pracujących b ył efektem zwiększenia się liczb y kontraktów na czas
określony" - czytamy w opracowaniu.

(foto. svilen001/sxc.hu)
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Sen w płonącym domu (/33168-sen-wplonacym-domu)

2012-09-24
więcej (/temat/129%2B130%2B132%2B47%2B69)

"Szczególnie te różnice widoczne są w przypadku bezrobocia wśród najmłodszych (15-24 lata). W Austrii, Niemczech
czy Holandii bezrobocie w tej grupie nie przekracza 10 proc. Natomiast w Hiszpanii i Grecji wynosi ponad 50 proc. Pod
względem problemów z bezrobociem osób młodych Polsce cały czas jest bliżej do tej drugiej grupy krajów.
Większość młodych trafiających na nasz rynek pracy zaczyna od statusu osoby bezrobotnej" - poinformowano na
stronie internetowej NBP.

Wesprzyj Gazetę Polską. Sięgnij SMS-em po newsletter. Bądź na bieżąco! Wyślij do nas (javascript:void(0)) SMS o
treści GPA na numer 7955 (11,07PLN brutto), a otrzymasz zwrotnie newsletter z prawdziwymi, aktualnymi i
najciekawszymi informacjami z kraju i ze świata. Organizatorem akcji jest "Gazeta Polska". więcej >
(http://www.gazetapolska.pl/regulamin-sms)
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Ile na emeryturze ?

1500 zł czy 6000 zł. Sprawdź jak podwyższyć
emeryturę !
www.Tax C are .pl

Przeceny w IKEA Warszawa

Super Okazja, Szafka pod umywalkę Przyjedź
i Zaoszczędź 70 % Ceny !
www.ik e a.com /pl/W arszawa

Rydzykland

Mix Lichenia z Ciechocinkiem Zobacz projekt
ojca Rydzyka!
archiram a.pl/rydzyk land

Nowe osiedle w Krakowie.

Blisko centrum Krakowa. Osiedle Fi. Sprawdź!
www.osie dle fi.pl
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