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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - DUBEN 2011

Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 30. 4. 2011 ve srovnání s březnem 2011 klesla o 0,51 %
na hodnotu 12,99 %. Její pokles byl zaznamenán ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl
v okrese Litoměřice (1,04 %), nejmenší v okrese Most (0,15 %). Ve srovnání s dubnem loňského roku je
míra nižší o 0,57 % (4/2010 - 13,55 %).
V evidenci úřadů práce bylo k 30. 4. 2011 celkem 58 508 uchazečů o zaměstnání, což je o 2 394
osob méně než ke konci března. Počet evidovaných uchazečů klesl ve všech okresech kraje. Největší pokles
uchazečů byl v okresech Litoměřice (594) a Děčín (571), nejmenší v okresech Most (133) a Ústí nad Labem
(141). V meziročním srovnání se jedná o pokles 2 458 uchazečů o zaměstnání (4/2010 - 60 966).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 56 451 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání ubylo 2 221. Ke snížení počtu dosažitelných uchazečů došlo ve všech okresech kraje. Největší
pokles dosažitelných uchazečů byl v okresech Děčín (583) a Litoměřice (577), nejmenší v okresech v Ústí
nad Labem (72) a Most (116). V meziročním srovnání se jedná o pokles o 2 547 uchazečů (4/2010 - 58 998).
V dubnu 2011 se na úřady práce v kraji přišlo nově zaevidovat 4 596 uchazečů. To znamená, že se
v průběhu měsíce nově zaevidovalo o 251 občanů méně než v průběhu března. Zároveň úřady práce vyřadily
z evidence 6 990 uchazečů, tj. o 484 více než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do nového
zaměstnání nejméně 4 819, tj. o 674 uchazečů více než v březnu letošního roku.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 143 na 2 403. Pokles počtu absolventů byl
zaznamenán ve všech okresech kraje s výjimkou okresu Chomutov, kde se počet absolventů nezměnil.
Největší pokles byl v okrese Děčín (38), nejmenší pak v okrese Ústí nad Labem (1). V meziročním srovnání
je absolventů o 1 méně (4/2010 - 2 404). Počet mladistvých meziměsíčně stoupl o 12 na hodnotu 960.
Nárůst mladistvých byl zaznamenán ve čtyřech okresech, největší v okrese Ústí nad Labem (10), v okrese
Most se počet nezměnil a k poklesu došlo v okresech Litoměřice (4) a Teplice (6). V porovnání se stejným
obdobím loňského roku je mladistvých o 85 méně (4/2010 - 1 045).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce se v březnu ve srovnání s předchozím
měsícem snížil o 82 na stávajících 7 616. Pokles byl zaznamenán v pěti okresech kraje, největší v okrese
Litoměřice (35), nárůst počtu OZP byl v okresech Most (8) a Chomutov (13). Meziročně se jedná o nárůst 11
osob (4/2010 - 7 605).
K 30. 4. 2011 bylo celkem úřady práce v Ústeckém kraji registrováno 2 438 volných pracovních
míst. Ve srovnání s březnem se jedná o nárůst 78 VPM. Nárůst počtu VPM byl zaznamenán v pěti okresech
Ústeckého kraje, s výjimkou okresů Děčín (2) a Litoměřice (45). Největší přírůstek byl v okrese Most (39).
V meziročním srovnání se jedná o nárůst 613 VPM (4/2010 - 1 825). V dubnu došlo meziměsíčně ke snížení
počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 24,00 (3/2011 - 25,81), meziročně se také jedná o pokles
(4/2010 - 33,41). Z tohoto pohledu je situace nejhorší v okresech Děčín (51,95) a Teplice (50,87). Nejlépe je
na tom okres Litoměřice s 9,07 uchazeči na jedno místo.
Ve srovnání s předchozím měsícem se zlepšila situace na trhu práce v Ústeckém kraji. Ve všech
okresech došlo k poklesu míry nezaměstnanosti i počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání. Na tuto
skutečnost mají vliv začínající sezónní práce a dále se v kraji pozitivně projevuje umisťování uchazečů
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, a to jak na pracovních místech financovaných z rozpočtů úřadů práce,
tak spolufinancovaných z EU.
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