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Míra nezaměstnanosti setrvala na červencových hodnotách

Míra nezaměstnanosti MPSV
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Počet dosažitelných nezaměstnaných se zvýšil o 129 na 186 327. Celkový počet
nezaměstnaných činil 204 789, tj. o 331 méně než v předchozím měsíci. Na jedno volné
místo v průměru připadalo 0,58 uchazeče, tedy nepatrně méně v porovnání s červencem.
Přesto počet volných míst stále výrazně převyšuje počet uchazečů. Situace na trhu práce
je tak i nadále velmi utažená.
Míra nezaměstnanosti podle MPSV

Zdroj: Raiffeisenbank, Macrobond
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Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenaná již tradičně v okresech Karviná (6,5 %) či
Ostrava-město (5,1 %). Největší počet uchazečů na jedno pracovní místo vykázala Karviná
(5,5) a Sokolov (2,7). Pracovních míst bylo nejvíce vytvořeno v Praze a v dalších velkých
městech.
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Podíl dosažitelných nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65
let v srpnu setrval na hodnotě 2,7 %. Sezónní nárůst nezaměstnanosti se tak přenáší
i do srpnového výsledku.
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Nových pracovních míst v srpnu opět přibylo. Červnový pokles tohoto ukazatele
se tak jeví jako jednorázový výkyv. Zaměstnavatelé zřejmě nepolevují s hledáním
nové pracovní síly a vypisováním nových pozic. Pokud by došlo k opakovanému
poklesu nových pracovních míst, byla by to předzvěst růstu nezaměstnanosti.
Nezaměstnanost se drží poblíž historického minima a to i přesto, že některá odvětví již hlásí
pokles zaměstnanosti. Například čísla z průmyslu ukazují, že počty zaměstnanců
v tomto sektoru již od začátku roku klesají. Poslední červencové číslo ukazuje
pokles dokonce o téměř jedno procento. Přesto ve zpracovatelském průmyslu i nadále hlásí
výrazný nedostatek pracovní síly, postrádají více než 70 tis. pracovníků a toto číslo každý
měsíc roste. Dále je sháňka především pro pracovnících v administrativě nebo velkoobchodě.
Nezaměstnanost dosáhla v prvních osmi měsících tohoto roku extrémně
nízkých hodnot, což značí, že pozdější fáze hospodářského cyklu se na trhu práce stále
ještě nezačala projevovat. Náš odhad průměrné letošní nezaměstnanosti na úrovni 3,1 %
tak zřejmě nebude naplněn. Na konci roku se zřejmě dočkáme mnohem nižší průměrné
nezaměstnanosti, která by i nadále měla zůstat nejnižší v rámci Evropské unie. Ani absolventi,
kteří vstoupili na trh práce se začátkem prázdnin, nepřinesli výrazné uvolnění. Zároveň podle
nedávno zveřejněného výsledku růstu mezd za druhé čtvrtletí vidíme, že nedostatek lidí na
trhu práce i nadále vyvíjí tlak na růst mezd, který v tomto období dosáhl 7,2 %. Růst mezd se
tedy i v nejbližším období udrží na vysokých hodnotách přes sedm procent v průměru za
tento rok, přestože ekonomika již delší dobu zpomaluje.
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