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Míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji k 31. 8. 2012 meziměsíčně klesla o 0,12 % na hodnotu
13,01 %. Její pokles byl zaznamenán ve většině okresů kraje. Největší úbytek byl zaznamenán v okrese
Děčín (-0,26 %). Mírný nárůst evidovali v okrese Ústí nad Labem (0,01 %). Ve srovnání s loňským rokem je
míra nezaměstnanosti vyšší o 0,57 % (8/2011 - 12,44 %).
V evidenci krajské pobočky bylo k 31. 8. 2012 celkem 57 480 uchazečů o zaměstnání, což je o 461
osob méně než ke konci července. Počet uchazečů klesl ve většině okresů kraje s výjimkou okresu Ústí nad
Labem (2). Největší meziměsíční úbytek byl evidován v okrese Děčín (-160). V meziročním srovnání se
jedná o nárůst 1 716 uchazečů o zaměstnání (8/2011 - 55 764).
Z celkového počtu nezaměstnaných uchazečů je 55 794 dosažitelných, kterých v meziměsíčním
srovnání 503 ubylo. Meziročně se jedná o nárůst 1 536 uchazečů (8/2011 - 54 258).
V srpnu 2012 se na Krajské pobočce v Ústí nad Labem přišlo nově zaevidovat 4 076 uchazečů. To
znamená, že se v průběhu měsíce zaevidovalo o 607 občanů méně než v průběhu července. Zároveň bylo
vyřazeno z evidence 4 537 uchazečů, tj. o 385 více než v předchozím měsíci, z toho ověřeně nastoupilo do
nového zaměstnání nejméně 2 011, tj. o 332 uchazečů méně než v červenci.
Počet absolventů oproti minulému měsíci stoupl o 277 na současných 1 624. K nárůstu počtu
absolventů došlo ve většině okresů Ústeckého kraje s výjimkou okresu Ústí nad Labem (-16). Největší nárůst
zaznamenali v okrese Most (158). V meziročním srovnání je absolventů o 282 méně (8/2011 - 1 906). Počet
mladistvých se meziměsíčně snížil o 59 na hodnotu 701. K poklesu došlo ve většině okresů kraje s výjimkou
okresu Ústí nad Labem (0), kde počet mladistvých stagnoval. Největší pokles byl evidován v okrese Louny
(-19). V porovnání s loňskem je mladistvých o 126 méně (8/2011 - 827).
Počet osob se zdravotním postižením v evidenci krajské pobočky se v srpnu ve srovnání
s předchozím měsícem snížil o 6 na 7 096. Pokles zaznamenali ve třech okresech kraje, největší v okrese
Chomutov (-12). K nárůstu došlo ve čtyřech okresech, největšímu v okrese Ústí nad Labem (13). Meziročně
se jedná o pokles 158 osob (8/2011 - 7 254).
K 31. 8. 2012 bylo v Ústeckém kraji registrováno 2 415 volných pracovních míst. Ve srovnání s
červencem se jedná o nárůst 151 míst. K nárůstu počtu míst došlo ve všech okresech kraje, největšímu
v okrese Chomutov (75) a nejmenšímu shodně v okresech Most a Teplice (1). V meziročním srovnání jde o
pokles 445 míst (8/2011 - 2 860). V srpnu se snížil počet uchazečů na jedno volné pracovní místo na 23,80
(7/2012 - 25,59). Z tohoto pohledu je situace nejhorší v okrese Teplice (37,85), nejlépe je na tom okres
Chomutov (17,46).
U vývoje počtu uchazečů i míry nezaměstnanosti se opakuje trend, kdy s výjimkou roku 2009
dochází v meziměsíčním srovnání prázdninových měsíců k pozitivnímu vývoji těchto ukazatelů. Z celkového
pohledu je situace v nezaměstnanosti v Ústeckém kraji poměrně stabilizovaná.
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