Měsíční informace o trhu práce v Libereckém kraji – březen 2011
1.

Nezaměstnanost a volná pracovní místa

1.1 Počet uchazečů a faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti
Počet uchazečů se během března snížil z 25672 na 25200, tedy o 472 osob. Před rokem byl počet uchazečů 27185,
tzn., že meziroční index je 92,7 %. Oproti předchozímu měsíci došlo ke snížení počtu žen i mužů v evidenci. Počet žen
se snížil z 12627 na 12460 (tj. o 167 žen), počet mužů klesl z 13045 na 12740 (tj. o 305 mužů).
V průběhu března došlo k poměrně značnému zlepšení hlavních ukazatelů trhu práce. Míra nezaměstnanosti klesla
oproti předchozímu měsíci ve všech okresech. Nejvýraznější pokles zaznamenal okres Jablonec nad Nisou (míra
nezaměstnanosti zde klesla o 0,3 %). V okresech Liberec, Česká Lípa a Semily došlo k poklesu míry nezaměstnanosti
o 0,2 %. Toto zlepšení lze přisuzovat sezónnímu faktoru (jarnímu oživení trhu práce), kdy postupně dochází k obnově
stavebních prací apod., což také dokládá výrazný pokles evidovaných mužů. Největší pokles evidovaných podle
vykonávaných profesí byl zaznamenán u řemeslníků a kvalifikovaných pracovníků na stavbách, kovodělníků
a strojírenských dělníků, pracovníků v oblasti služeb a mezi pracovníky obsluhujícími stacionární stroje a zařízení.
Meziměsíční indexy počtu uchazečů v jednotlivých okresech jsou tyto: Jablonec nad Nisou 97,8 %, Česká Lípa 99,2 %,
Liberec 97,6 % a Semily 98,2 %. V měsíci březnu bylo hlášeno jedno hromadné propouštění, které se týká celkem
112 zaměstnanců.
1.2 Tok nezaměstnanosti
Nově se zaevidovalo 2487 uchazečů, vyřazeno jich bylo 2959, z toho umístěno 1939.
1.3 Zvláštní skupiny uchazečů
Počet absolventů se mírně zvýšil, a to z 1082 na 1092. Před rokem bylo evidováno 1227 absolventů. Počet
mladistvých bez kvalifikace se zvýšil z 273 na 284. Počet uchazečů se zdravotním postižením se snížil z 3203 na 3160.
Částečně nezaměstnaných uchazečů (tj. uchazečů, kteří využívají možnosti přivýdělku do poloviny minimální mzdy)
bylo celkem 1897, tj. 7,5 % z celkového počtu.
1.4 Uchazeči s podporou v nezaměstnanosti
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo na konci měsíce 7188 uchazečů, tj. 28,5 % z celkového počtu.
1.5 Dosažitelní uchazeči, míra nezaměstnanosti, mikroregiony a porovnání s vývojem v ČR
Počet tzv. dosažitelných uchazečů (pouze z dosažitelných uchazečů se počítá míra nezaměstnanosti) se snížil
z 24688 na 24181 (tj. o 507 osob), mezi ženami došlo k poklesu z 12056 na 11862, mezi muži pak z 12632 na 12319.
Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji k 31. 3. 2011 činila 10,2 %. Oproti předchozímu měsíci tedy došlo
k poklesu o 0,2 %. Před rokem činila 11,5 %. Míra nezaměstnanosti žen se snížila z 12,0 % na 11,8 %, u mužů klesla
z 9,2 % na 9,0 %.
Z hlediska míry nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech je nejhorší situace na Novoměstsku (17,1 %), dále
na Frýdlantsku (15,9 %), Doksku (15,3 %), Cvikovsku (14,2 %), Novoborsku (13,0 %) a Tanvaldsku
(12,3 %). Naopak nejnižší míru nezaměstnanosti mají Hodkovicko (8,4 %), Jablonecko (8,8 %), Turnovsko
(8,9 %) a Liberecko (9,5 %).
V celé republice klesla v březnu míra nezaměstnanosti z 9,6 % na 9,2 %.
1.6 Volná pracovní místa
Z hlediska volných míst byl březnový vývoj příznivý. Došlo k nárůstu počtu volných míst z 1448 na 1525
(tj. o 77 míst). Na jedno volné místo nyní připadá 16,5 uchazeče (v únoru připadalo 17,7 uchazeče na 1 VPM). Nejhorší
situace je na Jablonecku, kde na jedno volné místo připadá 26,5 uchazeče, nejlepší pak na Liberecku, kde na jedno
volné místo připadá 13,2 uchazeče. Nejvyšší počty volných míst nabízejí nyní tyto firmy:
V okrese Česká Lípa nabízí nejvíce volných míst firma Johnson Controls, která hledá 105 šiček pro závod ve Stráži
pod Ralskem a dalších 16 šiček pro závod v České Lípě. Firma Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. hledá
16 svářečů kovů a firma Bohemia – Fashion, s.r.o. hledá 10 šiček.
V okrese Jablonec nad Nisou patří mezi početnější pouze starší poptávka po 6 lektorech angličtiny pro subjekt
Markéta Kuncová.
V okrese Liberec má nejvyšší požadavek Krajská nemocnice v Liberci, která hledá 22 lékařů, 12 sester
a 4 diplomované radiologické asistenty a 1 elektrikáře. Firma Matador Automotive Czech s.r.o. nabízí celkem 30 míst
(výrobní dělník, svářeč, skladník). Firma Wattsenglish, Ltd, CR shání 24 lektorů angličtiny pro děti. Firma TOP Control
s.r.o. hledá 20 kvalitářů a testovačů výrobků. Firma Magna Exteriors&Interiors nabízí celkem 18 míst (vedoucí
provozu, mistr, mechanik, technolog apod.). Firma Monroe Czechia s.r.o. nabízí 13 míst (strojní inženýr, finanční
analytik, disponent nákupu apod.). Firma DECASPORT s.r.o. hledá 10 prodavačů sportovních potřeb a 4 řídící
pracovníky v maloobchodě. Lektory anglického jazyka hledá MŠ – Liberecká jazyková školka (10 míst).
V okrese Semily nabízejí nemocnice v Semilech, Turnově a Jilemnici celkem 24 volných míst pro lékaře, sestry
a fyzioterapeuta. Firma Beneš a Lát nabízí 9 míst (technolog, cídič, skladník). Firma Resort s.r.o. Harrachov nabízí 5
míst pro číšníky, šéfkuchaře a recepční, subjekt Nelly-Hloušková, Semily nabízí 5 míst pro švadleny a JVS Semilská
pekárna nabízí 5 míst (pekař, cukrář).
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2.

Aktivní politika zaměstnanosti

2.1 Nově umístění uchazeči
V měsíci březnu se na veřejně prospěšné práce umístilo 105 uchazečů a na společensky účelná pracovní místa
57 uchazečů. Samostatně výdělečnou činnost s finanční pomocí ÚP zahájilo 19 uchazečů. Připomeňme, že veřejně
prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa jsou obecně hrazena ze dvou zdrojů. Částečně ze státního
rozpočtu a částečně z ESF.
2.2 Bilance obsazených míst na konci sledovaného měsíce
V současné době je na programech APZ umístěno celkem 4047 občanů. Dominují tyto programy: účast
v projektech ESF, programy chráněných dílen a pracovních míst pro občany se zdravotním postižením, veřejně
prospěšné práce, podpora samostatně výdělečné činnosti a program společensky účelných pracovních míst.
2.3 Rekvalifikace
Do rekvalifikací nastoupilo během března 193 nových uchazečů. Naproti tomu rekvalifikace ukončilo‚
235 uchazečů. Celkem nyní navštěvuje rekvalifikační kurzy 189 uchazečů.
3.

Ukazatele vyhodnocované čtvrtletně

3.1 Dlouhodobá nezaměstnanost
V prvním čtvrtletí roku 2011 se zvýšil počet uchazečů nezaměstnaných déle než rok z 8591 na 8654. Tento počet
představuje 34,3 % všech uchazečů v kraji. Zvýšil se i počet uchazečů nezaměstnaných déle než dva roky – z 3705 na
4228.
3.2 Cizí státní příslušníci na našem trhu práce
Cizí státní příslušníky sledujeme ve třech kategoriích – jsou to cizinci s povolením, cizinci s informační kartou
a občané zemí Evropského hospodářského prostoru (tj. Evropská unie plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
a Švýcarska. U cizinců s povolením (dominují mezi nimi Ukrajinci) došlo k poklesu z 1821 na 1676. Počet cizinců
s informační kartou (zpravidla cizinci s trvalým pobytem, mezi nimiž je opět nejvíce Ukrajinců) se zvýšil z 992 na 1037
a počet občanů EHP a Švýcarska (převážně jde o slovenské a polské občany) se snížil z 5062 na 4911. Celkem je tedy
v našem kraji zaměstnáno 7624 cizích státních příslušníků, což je o 251 méně než před třemi měsíci.

Ing. Petr Malkovský, ÚP v Liberci, 11. 4. 2011
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