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Míra nezaměstnanosti klesla na 9,9%
tisková zpráva
K 31. 10. 2003 evidovaly úřady práce celkem 522 355 uchazečů o zaměstnání, což je
o 7 052 osob méně než ke konci předchozího měsíce. Míra registrované nezaměstnanosti tedy
činila 9,9 %, což je o 0,2% méně než v předchozím měsíci (září 2003 - 10,1 %).
Nejnižší nezaměstnanost byla v okresech Praha–západ (3,1 %), Praha–východ (3,7
%), Praha (4,0 %) a Benešov (4,4 %). Nejvyšší byla v okresech Most (23,1%), Karviná
(20,2 %), Teplice (19,3 %), Ostrava a Chomutov (18,2 %).
Počet nově hlášených uchazečů byl nižší než v minulém měsíci a zároveň byl vyřazen
poměrně vysoký počet uchazečů. V říjnu bylo na úřadech práce nově zaevidováno 52 978
osob. Je to o 23 691 nově evidovaných uchazečů méně než v předchozím měsíci a o 611
méně než v říjnu 2002. Evidenci ukončilo celkem 60 030 uchazečů. Je to o 12 212
vyřazených uchazečů méně než v předchozím měsíci a o 219 více než v říjnu 2002.
V průběhu října 2003 nastoupilo do nového zaměstnání 43 138 osob a 16 892 uchazečů bylo
vyřazeno (sankční vyřazení, na vlastní žádost - odchod do důchodu, vojenská služba atd.).
Ke konci října registrovaly úřady práce 69 907 občanů se změněnou pracovní
schopností, což tvoří 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.
Snížil se i počet nezaměstnaných absolventů škol díky jejich umísťování a jejich
odcházení za dalším studiem na VŠ apod. K 31. 10. bylo registrováno 60 508 absolventů
škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, což je o 5 303 méně než v předchozím měsíci a o 6
051 méně než ve stejném období roku 2002. Na celkové nezaměstnanosti se tak koncem října
podíleli 11,6 % (září 12,4%). Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo
registrováno 7 447, na jedno volné místo připadalo 8,1 uchazeče - absolventů a mladistvých.
Celkový počet volných pracovních míst poklesl na 44 170. Je to o 1 046 míst méně
než v předchozím měsíci a o 1 963 míst méně než v říjnu 2002. Na jedno volné pracovní
místo v současné době připadá v průměru 11,8 uchazečů, z toho nejvíce v okresech Frýdek
Místek (67,5), Jeseník (61,1), Ostrava-město (49,0) a Bruntál (41,4).
Na celorepublikovém trhu práce nedošlo k žádným výrazným změnám, které by
způsobily ohrožení trhu práce. V zásadě lze situaci v ČR hodnotit jako stabilizovanou. S
výraznějším růstem lze počítat až v prosinci a zejména v lednu 2004.
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