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 Míra nezaměstnanosti v kraji hl. m. Praha k 29. 2. 2012 měla hodnotu 4,1 %.
V meziměsíčním porovnání je hodnota vyšší o 0,1 p. b., meziročně je hodnota stejná.
Míra nezaměstnanosti žen činí 4,7 %, V meziměsíčním porovnání je hodnota vyšší o 0,1
p. b., meziročním porovnání je hodnota stejná.
 KrP Praha registrovala k 29. 2. 2012 celkem 34.101 uchazeči o zaměstnání, což je
o 778 uchazeče více než k 31. 1. 2012 a o 287 uchazeče více než v únoru 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
8.237, tj. cca 24 %. Dosažitelní uchazeči dosáhli počtu 32.594, tj. 96 % z celkového
počtu evidovaných uchazečů (podíl se pohybuje přibližně na stejné hodnotě po celý rok
2010 i v r. 2011)
 V průběhu února 2012 se na kontaktní pracoviště v Praze nově zaevidovalo 4.591
uchazečů – tj. o 687 uchazečů méně než v předchozím měsíci, a o cca 100 uchazečů
více než ve stejném období minulého roku – únoru 2011.
Evidenci ukončilo 3.813, tj. o 722 uchazeče méně než v předchozím měsíci a o 500
uchazečů méně než ve stejném období loňského roku.
Podle přijatých ohlášení o hromadném propouštění lze předpokládat ještě další
zvyšování počtu uchazečů.
 V evidenci uchazečů evidujeme 1.476 absolventů a mladistvých (více o 18 uchazečů
než v lednu 2012 a o 230 méně než v únoru 2011); 2.643 osob se zdravotním
postižením (o 153 více než v lednu 2012, o 78 více než v únoru 2011).
 KrP Praha evidovala k 29. 2. 2012 celkem 8.040 volných pracovních míst, což je
nárůst o 1.178 volných míst oproti lednu 2012. Během měsíce února 2012 bylo
nahlášeno 2.309 nových volných míst, 1.131 bylo obsazeno nebo zrušeno.
Zvýšený počet se týká profese dělníků (nekvalifikované dělnické profese na stavbách,
kovodělníci, atd.) a je více než pravděpodobné, že ke zvýšení došlo v souvislosti se
zveřejněnou zprávou o omezení počtu vydaných rozhodnutí – povolení k zaměstnání
pro cizince.
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