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Míra registrované nezaměstnanosti k 31.1.2004
Tisková zpráva

Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla k 31.1.2004 10,8%. Oproti
minulému měsíci se tak zvýšila o 0,5%. Úřady práce evidovaly celkem 569 474
osob. To je o 27 054 více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným
obdobím roku 2003 je počet uchazečů o zaměstnání vyšší o 30 472 osob.
Nárůst nezaměstnanosti souvisí především s ukončením pracovních poměrů
na dobu určitou nebo dohodou. Postupně také zanikala místa vytvořená v rámci
Aktivní politiky zaměstnanosti.
Nejnižší nezaměstnanost hlásily okresy Praha–západ (3,3 %), Praha–
východ (4,1 %) a Praha (4,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový
průměr vykázalo 32 okresů. Nejvyšší byla v okresech Most (24,4 %), Karviná
(21,2 %), Teplice (20,0 %), Jeseník (19,3), Chomutov (19,2 %), Bruntál a Louny
(shodně 19,1 %).
V průběhu ledna se na úřadech práce nově zaevidovalo 78 902 lidí. To
je o 21 448 více než v předchozím měsíci a o 1 666 více než v lednu 2003.
Na zvýšeném počtu nezaměstnaných se mimo jiné podílely také osoby
samostatně výdělečně činné, které ukončily nebo přerušily činnost. Jedná se o
trend, který se každoročně opakuje. Počet OSVČ přicházejících na úřady práce je
na začátku roku vždy vyšší a poté, co se rozběhnou sezónní práce, klesá.
Evidenci na úřadech práce ukončilo v lednu celkem 51 848 uchazečů.
Do nového zaměstnání nastoupilo 37 611 lidí.
Úřady práce vyřadily z evidence 14 237 uchazečů. Důvody byly různé sankční vyřazení, na vlastní žádost - odchod do důchodu, vojenská služba atd.
K 31.1.2004 registrovaly úřady práce 280 178 žen a 73 811 občanů se
změněnou pracovní schopností.
Ke konci ledna bylo bez práce celkem 54 578 absolventů škol všech
stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové míře nezaměstnanosti se mladí lidé
podíleli 9,6%.
Příspěvek v nezaměstnanosti pobíralo v lednu 207 242 uchazečů o
zaměstnání, tj. 36,4 % všech osob vedených v evidenci.

K 31.1.2004 evidovaly úřady práce celkem 41 653 volných pracovních
míst - o 1 465 více než v předchozím měsíci a o 1 344 míst více než v lednu 2003.
Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že v průběhu nejbližších
měsíců se opět zvýší zaměstnanost v odvětvích sezónního charakteru. Zároveň se
rozběhnou činnosti úřadů práce v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti. Na tu jsou
v letošním roce vyčleněny 2 481 mil. Kč. Nezaměstnanost by se měla stabilizovat a
postupně snižovat. Stejně jako v předchozích letech. MPSV odhaduje, že v květnu
by mohla míra registrované nezaměstnanosti klesnout až na 10%.
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