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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - PROSINEC 2011
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 12. 2011 meziměsíčně stoupla o 0,60 % na hodnotu
12,94 %. Její nárůst byl zaznamenán ve všech okresech kraje, největší v okrese Louny (0,98 %) a nejmenší
v okrese Ústí nad Labem (0,36 %). Ve srovnání s loňským rokem je míra nezaměstnanosti nižší o 0,96 %
(12/2010 - 13,90 %).
V evidenci úřadu práce bylo k 31. 12. 2011 celkem 58 087 uchazečů o zaměstnání, což je o 2 319
osob více než ke konci listopadu. Počet uchazečů stoupl ve všech okresech kraje, nejvíce v okrese
Litoměřice (457) a nejméně v okrese Ústí nad Labem (219). V meziročním srovnání jde o pokles 3 860
uchazečů o zaměstnání (12/2010 - 61 947).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 56 550 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 2 622 přibylo. Meziročně se jedná o pokles o 3 952 uchazečů (12/2010 - 60 502).
V prosinci 2011 se na krajskou pobočku v Ústeckém kraji přišlo nově zaevidovat 5 742 uchazečů. To
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 526 občanů více než v průběhu listopadu. Zároveň úřady
práce vyřadily z evidence 3 423 uchazečů, tj. o 1 460 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně
nastoupilo do nového zaměstnání nejméně 1 659, tj. o 1 146 uchazečů méně než v listopadu.
Počet absolventů oproti minulému měsíci vzrostl o 7 na současných 2 622. Nárůst počtu absolventů
byl zaznamenán v pěti okresech kraje, největší v okrese Děčín (11). K poklesu došlo v okresech Most (-1) a
Teplice (-17). V meziročním srovnání je absolventů o 128 méně (12/2010 - 2 750). Počet mladistvých se
meziměsíčně snížil o 11 na hodnotu 789. Největší pokles z pěti okresů shodně zaznamenaly okresy
Chomutov, Most a Ústí nad Labem (-5). Nárůst počtu mladistvých byl v okresech Litoměřice (5) a Louny
(6). V porovnání s loňskem je mladistvých o 75 méně (12/2010 - 864).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce se v prosinci ve srovnání s předchozím
měsícem zvýšil o 77 na 7 188. Nárůst byl zaznamenán ve většině okresů kraje s výjimkou okresu Chomutov
(-7). Největší nárůst byl v okrese Teplice (33). Meziročně se jedná o pokles 423 osob (12/2010 - 7 611).
K 31. 12. 2011 bylo na krajské pobočce v Ústeckém kraji registrováno 1 974 volných pracovních
míst. Ve srovnání s listopadem se jedná o pokles 390 míst. Snížení počtu evidovaných míst bylo
zaznamenáno ve většině okresů kraje, největší v okrese Litoměřice (-309), kde došlo především ke zrušení
velkého množství míst nahlášeného jedním z klíčových zaměstnavatelů okresu společností JOHNSON
CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.. Nárůst byl evidován pouze v okrese Louny (8).
V meziročním srovnání se jedná o pokles 264 míst (12/2010 - 2 238). V prosinci došlo meziměsíčně i
meziročně k navýšení počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 29,43 (11/2011 - 23,59, 12/2010 27,68). Z tohoto pohledu je situace nejhorší v okrese Děčín (49,67), nejlépe je na tom dlouhodobě okres
Litoměřice (19,99).
Dle očekávání míra nezaměstnanosti, stejně jako počet uchazečů o zaměstnání v evidenci krajské
pobočky v Ústeckém kraji, v zimním období roste a překročení hranice 13 % je vysoce pravděpodobné již
v průběhu následující měsíce ledna. 2012. Mezi jednotlivými okresy dochází k velkým rozdílům v nárůstu
míry nezaměstnanosti, což je způsobeno přírodními podmínkami a orientací okresů na jednotlivá průmyslová
odvětví či zemědělství. Nejméně se sezónní výkyvy tradičně dotýkají průmyslového centra Ústí nad Labem,
naopak nejvíce jsou v zimním období postiženi občané v okresech Litoměřice a Louny, kde je část okresu
výrazně orientovaná na zemědělství.
V Ústí nad Labem dne 6. 1. 2012
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