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NEZAMĚSTNANOST V ÚSTECKÉM KRAJI - ÚNOR 2012
Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 29. 2. 2012 meziměsíčně stoupla o 0,31 % na hodnotu
13,87 %. Její nárůst byl zaznamenán ve většině okresů kraje, největší v okrese Ústí nad Labem (0,63 %).
K poklesu míry došlo pouze v okrese Louny (-0,05 %). Ve srovnání s loňským rokem je míra
nezaměstnanosti nižší o 0,07 % (2/2011 - 13,94 %).
V evidenci úřadu práce bylo k 29. 2. 2012 celkem 62 386 uchazečů o zaměstnání, což je o 1 490
osob více než ke konci ledna. Počet uchazečů stoupl ve většině okresů kraje, nejvíce v okrese Ústí nad
Labem (417). K meziměsíčnímu poklesu došlo pouze v okrese Louny (-2). V meziročním srovnání se jedná
o pokles 175 uchazečů o zaměstnání (2/2011 - 62 561).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 60 649 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 1 352 přibylo. Meziročně se jedná o nárůst 37 uchazečů (2/2011 - 60 612).
V únoru 2012 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 5 560 uchazečů. To
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 1 552 občanů méně než v průběhu ledna. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 4 070 uchazečů, tj. o 232 méně než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 2 562, tj. o 18 uchazečů více než v lednu.
Počet absolventů oproti minulému měsíci klesl o 125 na současných 2 296. K poklesu počtu
absolventů došlo ve většině okresů kraje s výjimkou okresu Děčín (1). Největší úbytek byl v okrese Teplice
(-44). V meziročním srovnání je absolventů o 320 méně (2/2011 - 2 616). Počet mladistvých se meziměsíčně
zvýšil o 15 na hodnotu 841. K nárůstu došlo ve třech okresech, největšímu v okrese Most (16). Pokles byl
zaznamenán ve čtyřech okresech, největší v okrese Teplice (-5). V porovnání s loňskem je mladistvých o 103
méně (2/2011 - 944).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce se v únoru ve srovnání s předchozím
měsícem zvýšil o 282 na 7 520. Nárůst byl zaznamenán ve všech okresech, největší v okrese Teplice (71).
Meziročně se jedná o pokles 287 osob (2/2011 - 7 807).
K 29. 2. 2012 bylo v Ústeckém kraji registrováno 2 026 volných pracovních míst. Ve srovnání s
lednem se jedná o nárůst 102 míst. K navýšení míst došlo v pěti okresech kraje, největšímu v okrese Děčín
(80). Úbytek byl zaznamenán v okresech Teplice (-24) a Most (-57). V meziročním srovnání se jedná o
pokles 159 míst (2/2011 - 2 185). V únoru došlo meziměsíčně k snížení počtu uchazečů na jedno volné
pracovní místo na 30,79 (1/2012 - 31,65), meziročně se však jedná o nárůst (2/2011 - 28,63). Z tohoto
pohledu je situace nejhorší v okrese Teplice (42,93), nejlépe je na tom dlouhodobě okres Litoměřice (20,68).
Dle očekávání míra nezaměstnanosti, stejně jako počet uchazečů o zaměstnání v evidenci Krajské
pobočky v Ústí nad Labem, ke konci února vzrostla a přiblížila se tak hranici 14 %, přičemž mezi
jednotlivými okresy dochází k velkým rozdílům v jejím vývoji.
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