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Nezamestnanosť klesala aj počas augusta
Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v auguste 2014 12,56 %. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2014 (12,67 %), poklesla o 0,11 percentuálneho bodu a medziročne
sa znížila o 1,14 p. b. – pre porovnanie v auguste 2013 bola na úrovni 13,70 %.
„Trend znižovania nezamestnanosti pokračuje. Je to devíza, na ktorej chceme aj naďalej stavať,“ skonštatoval na tlačovej besede minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Richter. Zdôraznil, že miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni januára 2011, celková miera nezamestnanosti na úrovni decembra 2010 a dokonca okres Rimavská
Sobota klesol pod 30 percent. Očakávania na september však nie sú, vzhľadom na každoročný prísun absolventov škôl do evidencie, veľmi vysoké, ale minister práce Ján
Richter je aj napriek tomu presvedčený, že do konca roka by mohol tento pozitívny trend pokračovať.
„Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol v auguste t.r. 338 825 osôb. Medzimesačne, v porovnaní s júlom 2014, poklesol stav uchádzačov o 3057 osôb.
Medziročne ich počet klesol o 30.811 osôb," doplnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Miera evidovanej nezamestnanosti
vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v auguste 14,11 %. "V porovnaní s júlom tohto roka ide o pokles o 0,12 p. b. osôb, medziročne ide o pokles
o 0,79 p. b.," spresnil. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradov práce bol v auguste tohto roka 380 668 osôb. Medzimesačne ide o pokles o 3334 osôb,
medziročne o 21 545 osôb.
Pokles miery evidovanej nezamestnanosti bol zaznamenaný v siedmich krajoch na Slovensku. Najvýraznejší bol v Prešovskom kraji, naopak v Bratislavskom samosprávnom
kraji ÚPSVR zaznamenal nárast nezamestnanosti.
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