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Jún potvrdil pozitívny trend, nezamestnanosť opäť klesla
Jún potvrdzuje pozitívny trend na trhu práce. Miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni 7,76%, čo je oproti máju pokles o 0,16 p. b. Svoje pracovné uplatnenie si našlo
takmer 15-tisíc nezamestnaných. Pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich ponúkali viac ako 73-tisíc. Je to jasný signál, že trh práce sa
zotavuje už tretí mesiac po sebe.
 
Miera evidovanej nezamestnanosti v júni dosiahla úroveň 7,76 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 0,16 p. b. (7,92 % v máji 2021). Rovnako
medzimesačne sa znížil aj počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce. V júni úrady evidovali 212 635 takýchto osôb, čo je o 4 527 ľudí menej ako
v máji.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie sa za jún 2021 ustálila na úrovni 8,37 % . Medzimesačne, v porovnaní s májom
2021, poklesla o 0,10 p. b. Predstavuje to spolu 229 394 evidovaných ľudí bez práce, čo je o 2 835 osôb menej ako v máji 2021.

Na druhej strane, si svoje uplatnenie na trhu práce našlo 14 976 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 1 622 ľudí viac ako tomu bolo v máji. V porovnaní s rovnakým
obdobím roku 2019, kedy Slovensko nepociťovalo dopady pandémie, je to dokonca nárast o 2 003 osôb (12 973 v júni 2019). Celkovo úrady z evidencie vyradili 19 962
uchádzačov o zamestnanie, vrátane nespolupráce či z iných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny
na dlhšie ako 15 dní a pod.).
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