Η ανεργία ...τραβά την ανηφόρα για Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 21:22 -

«Πρωτιά» και το Γενάρη με 29,2%

Από ρεκόρ σε ρεκόρ κινείται η ανεργία στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία και τον
περασμένο Ιανουάριο οι δυο Περιφέρειες, ως Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ... κέρδισαν για
έναν ακόμη μήνα το «χρυσό» μετάλλιο με το 29,2%. Σε επίπεδο χώρας η ανεργία έφτασε
στο 27,2% που σημαίνει 1,348 εκατομμύρια ανθρώπους εκτός εργασίας, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στο γενικό πληθυσμό είναι η
Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία (29,2%), η Αττική (28,4%) και η Μακεδονία-Θράκη (28,2%).

Για την Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία η ...πρωτιά δεν είναι κάτι το νέο. Ολόκληρο το 2012
βρέθηκαν στην κορυφή με εξαίρεση τον Μάιο και τον Οκτώβριο που πέρασε .. βραχεία
κεφαλή η Αττική. Μέσα σε ένα χρόνο η ανεργία στην Ήπειρο και Δυτ. Μακεδονία αυξήθηκε
κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.
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Τον Ιανουάριο του 2012 η ανεργία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας
ήταν 23,1%, Φεβρουάριο 23,6%, Μάρτιο 24,3%, Απρίλιο 24,8%, Μάιο 25,1%, Ιούνιο 26,4%,
Ιούλιο 26,5%, Αύγουστο 27,4%, Σεπτέμβριο 27,5%, Οκτώβριο 27,6%, Νοέμβριο 28,1%,
Δεκέμβριο 28,2%. Το 2013 μπήκε με μια μονάδα πάνω στο 29,2%.

Κάθε μήνα και χειρότερα

Σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο, το ποσοστό των ανέργων
έφτανε το 25,7% -στο διάστημα δηλαδή ενός μήνα, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 95.709
άτομα. Στους νέους μέχρι 24 ετών, το ποσοστό των ανέργων σκαρφάλωσε στο 59,3%.

Το ποσοστό για τις γυναίκες ήταν 31,4% και για τους άνδρες 23,9%.

Συνολικά, ο αριθμός των απασχολούμενων τον Ιανουαρίου έφτασε τα 3,617 εκατομμύρια, ο
αριθμός των ανέργων τα 1,348 εκατομμύρια και των οικονομικά μη ενεργών τα 3,346
εκατομμύρια.

Συγκριτικά, η ανεργία στον γενικό πληθυσμό βρισκόταν στο 21,5% έναν χρόνο πριν (01/12)
και στο 25,7% έναν μήνα πριν (12/12). Η ανεργία για τις ηλικίες μέχρι 24 ετών ήταν έναν
χρόνο πριν στο 51%.

Για να φανεί η έκταση του προβλήματος, αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιανουάριο του
2008 στους ανέργους έχουν προστεθεί σχεδόν ένα εκατομμύριο άτομα (τον 01/08 ο αριθμός
των ανέργων ήταν 384.539 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ).
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