Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl.m. Prahu – 01/ 2012

 Míra nezaměstnanosti v kraji hl. m. Praha k 31. 1. 2012 měla hodnotu 4,0 %.
V meziměsíčním porovnání je hodnota vyšší o 0,1 p. b., meziročně je hodnota nižší
o 0,1 p. b. Míra nezaměstnanosti žen činí 4,6 %, V meziměsíčním porovnání je hodnota
beze změny, meziročním porovnání vykazuje nyní hodnotu o 0,1 p. b. nižší.
Vývoj se nijak nevymyká celorepublikovému vývoji, kde nezaměstnanost vzrostla.
Přírůstek je nejmenší ze všech krajů ČR. V nejbližším období nelze předpokládat
významný pokles nezaměstnanosti.
 KrP Praha registrovala k 31. 1. 2012 celkem 33.323 uchazeči o zaměstnání, což je
o 743 uchazeče více než k 31. 12. 2011 a o 343 uchazeče méně než v lednu 2011.
Vývoj nezaměstnanosti není odlišný od ostatních let minulých, kdy vždy v lednu
kalendářního roku dojde k většímu či menšímu nárůstu uchazečů. Podíl žen byl
cca 50 %, stejně jako v minulých měsících roku. Počet uchazečů s nárokem na
podporu v nezaměstnanosti 7.728, tj. cca 23 %, přičemž průměrná výše podpory
k 31. 12. 2011 činila 6.975,- Kč (sleduje se čtvrtletně). Dosažitelní uchazeči dosáhli počtu
31.781, tj. 95 % z celkového počtu evidovaných uchazečů (podíl se pohybuje přibližně
na stejné hodnotě po celý rok 2010 i v r. 2011)
 V průběhu ledna 2012 se na kontaktní pracoviště v Praze nově zaevidovalo 5.278
uchazečů – tj. o 1.417 uchazečů více než v předchozím měsíci, a o 394 uchazečů
více než ve stejném období minulého roku – lednu 2011.
Evidenci ukončilo 4.535, tj. o 616 uchazeče více než v předchozím měsíci a o 99
uchazečů méně než ve stejném období loňského roku.
Podle přijatých ohlášení o hromadném propouštění lze předpokládat ještě další
 V lednu 2012 došlo k poklesu v porovnání s prosincem 2011 v kategorii uchazečů
absolventi a mladiství o 308 uchazeče, na 1.314 evidovaných uchazečů. Hodnota je
nižší v meziročním srovnání o 186 uchazečů. Podíl kategorie absolventů
a mladistvých na celkovém počtu uchazečů je cca 5 %. Počet uchazečů v této kategorii
s nárokem na podporu v nezaměstnanosti bylo celkem 48 uchazečů - tj. cca 4 %.
 K 31. 1. 2012 se v kategorii osob zdravotně postižených snížil počet ve srovnání
s prosincem 2011 o 140 uchazečů – na 2.350; počet v meziročním srovnání je nižší
o 215 uchazečů, podíl těchto uchazečů činí cca 8,3 % na celkovém počtu uchazečů.
Dlouhodobě se podíl osob se ZP udržoval v roce 2011 na cca 7,6 %, 2010 cca 5,5 %,
rok 2009 7%, v r. 2008 kolem 11- 12 % na celkovém počtu evidovaných uchazečů.
Rozdíly v podílu této skupiny jsou dány vysokým počtem evidovaných uchazečů celkem.
S nárokem na podporu v nezaměstnanosti bylo evidováno 565 uchazeči, tj. cca 24 %
evidovaných uchazečů - OZP.
 KrP Praha evidovala k 31. 1. 2012 celkem 6.862 volných pracovních míst, Během
měsíce ledna 2012 bylo nahlášeno 1.705 nových volných míst, 2.155 bylo obsazeno
nebo zrušeno.
Zatím ten pokles v Praze je z měsíce na měsíc cca 600 míst v celkovém počtu, co do
počtu nahlašovaných v listopadu, prosinci a lednu je to méně asi o 200 míst (11 - 1829;
12 - 1967; 01 - 1705). Těžko říci, zda propad je způsoben tím, že nemusí hlásit, nebo
spíše tím, že se firmy místa nemají. Osobně se domnívám, že pravda je tak 25 %
povinnost, zbytek krize.
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