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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - ÚNOR 2011
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 28. 2. 2011 ve srovnání s lednem 2011 klesla o 0,11 %
na hodnotu 13,94 %. Její pokles byl zaznamenán ve většině okresů s výjimkou okresu Ústí nad Labem, kde
došlo k jejímu výraznému nárůstu (0,32 %). Největší pokles byl v okrese Most (0,34 %), nejmenší v okrese
Litoměřice (0,06 %). Ve srovnání s únorem loňského roku je míra nižší o 0,39 % (2/2010 - 14,33 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 28. 2. 2011 celkem 62 561 uchazečů o zaměstnání, což je o 199 osob
méně než ke konci ledna. Počet evidovaných uchazečů klesl ve většině okresů kraje s výjimkou okresu Ústí
nad Labem, kde se jejich počet meziměsíčně zvýšil (261). Největší pokles uchazečů byl v okrese Most (146)
a nejmenší v okrese Louny (19). V meziročním srovnání se jedná o pokles 1 231 uchazečů o zaměstnání
(2/2010 - 63 792).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 60 612 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání ubylo 474. Ke snížení počtu dosažitelných uchazečů došlo ve většině okresů kraje s výjimkou
okresu Ústí nad Labem, kde byl zaznamenán nárůst (208). Největší pokles dosažitelných uchazečů byl
v okresech Most (197) a Teplice (143), nejmenší v okrese Litoměřice (34). V meziročním srovnání se jedná
o pokles o 1 565 uchazečů (2/2010 - 62 177).
V únoru 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 4 768 uchazečů. To znamená, že se
v průběhu měsíce nově zaevidovalo o 1 406 občanů méně než v průběhu ledna. Zároveň úřady práce
vyřadily z evidence 4 967 uchazečů, tj. o 394 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 3 032, tj. o 293 uchazečů méně než v lednu letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 74 na 2 616. Pokles počtu absolventů byl
zaznamenán ve většině okresů kraje s výjimkou okresu Děčín, kde došlo k mírnému nárůstu (8). Největší
pokles byl v okresech Most (24), nejmenší pak v okrese Louny (4). V meziročním srovnání je absolventů o
67 méně (2/2010 - 2 683). Počet mladistvých meziměsíčně stoupl o 29 na hodnotu 944. Nárůst mladistvých
byl zaznamenán v pěti okresech, největší v okrese Děčín (18). K poklesu došlo v okresech Chomutov (9) a
Teplice (4). V porovnání se stejným obdobím loňského roku je mladistvých o 94 méně (2/2010 - 1 038).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v únoru ve srovnání s předchozím
měsícem zvýšil o 97 na stávajících 7 807. Nárůst byl zaznamenán v pěti okresech kraje, největší v okresech
Ústí nad Labem (43) a Teplice (31). K poklesu došlo v okresech Most (12) a Chomutov (1). Meziročně došlo
k poklesu o 40 osob se ZP (2/2010 - 7 847).
K 28. 2. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 185 volných pracovních
míst. Ve srovnání s lednem se jedná o pokles 102 VPM. Pokles počtu VPM byl zaznamenán ve všech
okresech, největší v okresech Litoměřice (55) a Ústí nad Labem (23), nejmenší pak v okrese Most (1).
V meziročním srovnání se jedná o nárůst 245 VPM (2/2010 - 1 940). V únoru došlo meziměsíčně ke zvýšení
počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 28,63 (1/2011 - 27,44), meziročně se však jedná o
pokles (2/2010 - 32,88). Z tohoto pohledu je situace dlouhodobě nejhorší v okrese Děčín, kde připadá na
jedno volné pracovní místo 62,61 uchazečů, následuje okres Teplice s 53,67 uchazeči. Nejlépe je na tom
okres Litoměřice s 9,91 uchazeči na jedno místo.
Ve srovnání s předchozím měsícem se mírně zlepšila situace na trhu práce v Ústeckém kraji. Ve
většině okresů došlo k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti i počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání.
Výjimku tvoří okres Ústí nad Labem, kde došlo k jejich výraznému nárůstu, který byl způsoben ukončením
většiny veřejně prospěšných prací a přílivem několika stovek propuštěných pracovníků do evidence úřadu
práce. V první polovině letošního roku se s tímto problémem budou muset vypořádat všechny úřady práce
v kraji, neboť objem finančních prostředků, určených na tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti, se
v letošním roce výrazně omezil. Příznivý vliv na vývoj míry nezaměstnanosti v únoru mělo zvýšení počtu
uchazečů o zaměstnání zařazených do rekvalifikačních kurzů v průběhu sledovaného měsíce.
V Ústí nad Labem dne 4. 3. 2011 zpracovali:
pracovníci oddělení analýz a statistiky Úřadu práce v Ústí nad Labem, pověřeného koordinací státní politiky
zaměstnanosti v Ústeckém kraji - Ing. J. Joni, Bc. M. Tuček, R. Janoušková

