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   Nezaměstnanost se udržela v srpnu na 7,5 % 
 
Míra nezaměstnanosti (měřená podílem dosažitelných nezaměstnaných na populaci 15-64 let) se druhý 
letní měsíc drží na úrovni 7,5 %. Loni v srpnu byla o procentní bod nižší (6,5%). Výsledek není žádným 
překvapením – trh toto číslo očekával. Počet dosažitelných nezaměstnaných se zvýšil v srpnu o 1200 osob 
na 538 465 osob. Oproti loňskému roku je počet uchazečů vyšší o zhruba 66 tisíc. Relativně malé změny 
v počtu nezaměstnaných na úřadech práce nejsou v srpnu žádnou výjimkou. Méně příznivou zprávou je, že 
počet volných pracovních míst zůstává nízký (v srpnu 40 579). Pro výraznější zlepšení ovzduší na 
úřadech práce by bylo potřeba několikanásobně vyšší počet nabízených pozic. Realita je ale jiná…. 
Ekonomika, která se tak tak vyhrabala ze dna ekonomického cyklu, nemá na tvorbu nových pracovních míst 
dost síly. Firmy pod tíhou silného konkurenčního boje a boje o zákazníky musí pečlivě hlídat náklady včetně 
personálních. Proto se málokdo pouští do většího náboru zaměstnanců, přestože se zakázky v některých 
oborech začaly zvyšovat.  
 
Proto, aby se řady nezaměstnaných viditelně zkrátily, potřebujeme trvalejší a dynamičtější růst ekonomiky 
(blížící se alespoň 3 procentům). Takového růstu se podle naší dlouhodobé prognózy můžeme dočkat až na 
přelomu 2015/2016. 
 
Letos stále počítáme s podílem nezaměstnaných okolo 7,4 % v průměru. Se stejnou 
hladinou počítáme i příští rok.  
 
Údaje za nezaměstnanost nebudou mít žádný vliv na trh. Naopak nižší než očekáváná inflace může poslat 
korunu k slabším úrovním. 
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