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Nezamestnanosť sa v marci mierne zvýšila
Miera evidovanej nezamestnanosti stúpla v marci z 5,05 % na 5,19 %. Celková nezamestnanosť vzrástla na 6,21 %. Oproti februáru sa tak zvýšila o 0,08 percentuálneho
bodu, medziročne vzrástla o 0,02 p. b. Minulý mesiac tak evidovali úrady práce spolu 170 867 záujemcov o prácu. Voľných miest bolo k dispozícii necelých 85-tisíc.
Na konci marca evidovali úrady práce o 2 002 osôb bez práce viac ako vo februári tohto roka. Z celkového počtu 170 867 nezamestnaných si aktívne hľadalo prácu 142 993.
Medziročne sa počet ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie, zvýšil o 1 088 osôb.
V marci sa evidovaná miera nezamestnanosti zvýšila v siedmich krajoch, najviac vzrástla v Nitrianskom o 0,46 p.b. Naopak, k poklesu došlo v Košickom kraji. Na okresnej
úrovni poklesla evidovaná nezamestnanosť v 25 okresoch, v 53 narástla.
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidujú stále desaťtisíce voľných pracovných miest. Ku koncu marca ich zamestnávatelia nahlásili 84 674, čo je v porovnaní s februárom
menej o 6 094. Hľadajú najmä operátorov a montérov strojov a zariadení, kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov.
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