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Nezaměstnanost na začátku roku vzrostla
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Podíl dosažitelných nezaměstnaných osob v ČR na populaci ve věku 15 – 65
let se v prosinci zvýšil na 3,3 %. Nezaměstnanost tak po dosažení historicky nejnižších
hodnot na podzim loňského roku už dva měsíce v řadě mírně roste.
Počet dosažitelných nezaměstnaných se zvýšil o 12 589 na 223 301. Celkový počet
nezaměstnaných činil 245 057, tj. o 13 523 více než v předchozím měsíci. Na jedno volné
místo v průměru připadalo 0,74 uchazeče, což je nepatrný nárůst oproti prosinci. Počet
volných míst i nadále výrazně převyšuje počet uchazečů. Situace na trhu práce je tak i
nadále velmi utažená.
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Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenaná již tradičně v Karviné (7,1 %) a Znojmu
(6,8 %). V těchto oblastech také zaznamenáváme největší počet uchazečů na jedno
pracovní místo a to 5,3 resp. 4,2. Pracovních míst bylo nejvíce vytvořeno v Praze a v dalších
velkých městech.
Nárůst nezaměstnanosti v posledních měsících souvisí především s ukončováním sezónních
prací a propouštěním pomocných sil, které obchodníci nabrali na předvánoční shon.
Očekáváme, že rekordně nízká nezaměstnanost již pravděpodobně
dosáhla svého dna a začne se postupně mírně zvyšovat. Situace na trhu práce
se i přesto nezlepší a nedostatek lidí na trhu práce zůstane i nadále jednou z hlavních bariér
růstu ekonomiky. Produktivita firem i nadále stagnuje. Poptávají především nové pracovní síly
bez nutnosti vzdělání. Těch je však na trhu práce málo a za poslední čtyři roky došlo k jejich
úbytku. Do pracovního procesu se tak začaly zapojovat i tzv. pracovní rezervy (tj. důchodci,
studenti i matky na mateřské dovolené) a to mimo jiné z důvodu rostoucího platového
ohodnocení. Jedinou nadějí firem na zvýšení produktivity jsou investice do nových
technologií, které produktivitu zvýší.
Nezaměstnanost by podle našeho odhadu měla zůstat na nízkých úrovních
i v letošním roce, v průměru za celý rok očekáváme její nepatrné zvýšení na
3,3 %. Nezaměstnanost v České republice by tak měla nadále zůstat nejnižší v rámci
Evropské unie. Nedostatek lidí na trhu práce bude i nadále vyvíjet tlak na růst mezd, které si
i v letošním roce udrží svižnou dynamiku nad 7 %. Jejich růst se tedy i v nejbližším období
udrží na vysokých hodnotách, přestože růst ekonomiky již začal zpomalovat.
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