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   Nezaměstnanost – sezónní zvýšení 
 

 
Podíl nezaměstnaných vzrostl v prosinci na 8,2 % z listopadových 7,7 %. Míra nezaměstnanosti, tak 
vykázala v prosinci obvyklý sezónní skok způsobený koncem sezónních prací zejména ve stavebnictví. Tento 
nárůst byl zcela v souladu s očekáváním trhu, my jsme vzhledem k teplému prosincovému počasí čekali 
nárůst jen na 8,1 %. 
 
Meziročně se jedná o zvýšení o 0,8 procentního bodu. Nicméně vzhledem k tomu, že ještě před několika 
měsíci činilo meziroční zvýšení míry nezaměstnanosti 1 procentní bod i více, tak se, zdá se, situace na trhu 
práce přece jen začíná mírně zlepšovat. Na citelné zlepšení si však budeme muset počkat, až ekonomika 
začne růst alespoň 3%ním tempem. To ale pravděpodobně ještě tento rok nebude. 
 
Počet volných pracovních míst v prosinci poklesl o 6,2 %, což je negativní údaj. To ale může být způsobeno 
rovněž sezónními důvody. Počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,6 % na 596 833. 
 
Jak již bylo řečeno, i přes sezónní zvýšení nezaměstnanosti, se zdá, že se situace na trhu práce začíná 
obracet k lepšímu. Svědčí o tom i dnes zveřejněná statistika průmyslu za listopad, která ukazuje, že průmysl 
začíná nabírat velmi slušné tempo. Pokud tento trend vydrží, mělo by se to pozitivně odrazit i ve statistikách 
zaměstnanosti. Do budoucna tedy zůstáváme opatrní optimisté. 
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pozdějších předpisů. Tento dokument není určen pro retailové investory podle pravidel dohledových orgánů Spojeného království a neměl by jim být rozšiřován. Dokument nesmí být rozšiřován nebo distribuován do USA nebo Kanady 
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