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Nezaměstnanost mírně poklesla
Míra nezaměstnanosti MPSV
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Podíl nezaměstnaných osob se v březnu meziměsíčně snížil o jednu desetinu procentního
bodu a dosáhl tak 4,2 %, což bylo v souladu s naším předpokladem. Oproti únoru se
situace na trhu práce zlepšila, když počet uchazečů o zaměstnání klesl o téměř 5 tisíc,
zatímco volných pracovních míst přibylo více než 8 tisíc. Rostoucí trend počtu volných
pracovních míst, pozorovatelný nepřetržitě již od října loňského roku, se tak nejen nezastavil,
nýbrž naopak zesílil. Ve srovnání s březnem loňského roku je ovšem naopak
zřetelné zhoršení, když meziročně přibylo více než 80 tisíc nezaměstnaných, a naopak
ubyly více než 3 tisíce volných pracovních míst. Samotná míra nezaměstnanosti pak
meziročně narostla o 1,2 procentního bodu. V celém Česku aktuálně na jedno volné
pracovní místo připadá 0,9 uchazeče.
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Z regionálního pohledu panuje největší tlačenice tradičně na úřadech práce v okresu
Karviná (12,6 uchazečů na jedno volné místo) a dále Sokolov (5,5) a Jeseník (5,5). Největší
podíl nezaměstnaných osob vykazuje taktéž okres Karviná (8,9 %), Most (7,4) a Bruntál
(7,1). Naopak nouzí o práci netrpí obyvatelé Pelhřimova (2,0 %), Rychnova nad Kněžnou
(2,0) a Mladé Boleslavi (2,1 %).
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V mezinárodním srovnání již Česku nepatří dlouho držená pozice země s nejnižší
nezaměstnaností v Evropské unii. Podle metodiky používané Eurostatem (tedy jiné,
než jakou sledují oficiální údaje českého ministerstva práce) náleží České republice druhá
příčka s mírou nezaměstnanosti na úrovni 3,2 %, přičemž lépe je na tom Polsko s 3,1 %. Na
opačném konci žebříčku pak nalezneme Španělsko (16,1 %) a unijní průměr činí 7,5 %.
Poslední data z Evropy ovšem pocházejí z února tohoto roku.
Jakkoliv se to při nadále trvajících ekonomických uzavírkách může zdát podivné, aktuální
mírný pokles registrované míry nezaměstnanosti není velkým překvapením. Zatímco
s oteplováním počasí nabíhají sezónní práce, na vládních podpůrných programech se nic
nemění a důvody k propouštění tedy nijak dramaticky nepřibývají. Přesto je patrné, že
březnový pokles nezaměstnanosti byl přece jen menší, než je obvyklé v letech, kdy
ekonomika běží na plné obrátky. Data také potvrzují informace, které průběžně zaznívají ze
sektorů, které tolik netrpí restrikcemi a mohou fungovat, primárně tedy ze zpracovatelských
odvětví. Zde se na mnoha místech nedostává pracovníků a neobsazených pozic tak
navzdory pandemii poměrně výrazně přibývá. Vzhledem k nadále neutěšené
epidemické situaci lze předpokládat, že i v dubnu zůstane velká část ekonomiky uzavřena,
ovšem ani přesto se fronty na úřadech práce tvořit nebudou. Pokračující vládní programy na
podporu zaměstnanosti budou totiž i nadále udržovat při životě i velkou část aktuálně
neaktivních pracovních pozic, zatímco v jiných odvětvích bude růst hlad po pracovní síle.
Pokud by během jara došlo k zastavení či utlumení vládních programů, nezaměstnanost by
podle nás vyrostla přes 5 %. V předvolebním období je to ovšem spíše nepravděpodobné.
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