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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20% ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η μείωση των ανέργων και παράλληλα η σημαντικά
μικρότερη αύξηση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας που καταγράφει
η Ελληνική Στατιστική Αρχή να περιοριστεί στο 18,5%, από 18,6% τον Ιανουάριο και 20,6%
τον Φεβρουάριο του 2018. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εκτιμάται ότι δεν έχουν επηρεαστεί
από την έναρξη της εποχικής απασχόλησης, λόγω της θερινής τουριστικής περιόδου, κάτι
που αναμένεται να αποτυπωθεί στα στοιχεία των επόμενων μηνών, του Μαρτίου και του
Απριλίου. Οπως φαίνεται, δεν επηρεάστηκαν και από την αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 650 ευρώ για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, που αποτελούσε και σημαντικό
«φόβο» της αγοράς.

Αναλυτικά, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο συνολικός αριθμός των ανέργων που κατέγραψε η
ΕΛΣΤΑΤ ανήλθε σε 871.556 άτομα. Παρατηρείται δηλαδή μείωση ανέργων κατά 99.745
άτομα (μείωση 10,3%) συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018 και μείωση κατά 5.299 άτομα
(-0,6%) σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. Αντίστοιχα, διαπιστώνεται αύξηση των
απασχολουμένων κατά 90.531 άτομα (αύξηση 2,4%) σε σχέση με τον Φεβρουάριο της
περυσινής χρονιάς, αλλά και μικρή μείωση κατά 638 άτομα, εάν η σύγκριση γίνει με τον
φετινό Ιανουάριο.

Μείωση του ποσοστού ανεργίας παρατηρείται στις περισσότερες από τις ηλικιακές
κατηγορίες. Ακριβέστερα, η ανεργία των νέων (15-24 ετών) υποχώρησε τον Φεβρουάριο του
2019 στο 38,8%, από 46% ένα χρόνο νωρίτερα. Οριακή άνοδο κατέγραψε η ανεργία στην
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αμέσως επόμενη ηλικιακή κατηγορία (25-34 ετών), καθώς ανήλθε στο 25,4% φέτος από
25,3% πέρυσι τον ίδιο μήνα, πιθανότατα γιατί οι μισθοί στους άνω των 24 ετών
εργαζομένων αυξήθηκαν από 510 σε 650 ευρώ. Αντίθετα η ανεργία υποχώρησε στις
παραγωγικές ηλικίες 35-44 ετών (16,2% φέτος, 18,8% πέρυσι), αλλά και 45-54 ετών (14,7%
φέτος, 16,5% πέρυσι). Πτωτικά κινήθηκε η ανεργία και στις ηλικίες που βρίσκονται κοντά
στη σύνταξη, 55-64 ετών (14,3% φέτος, 17% πέρυσι) και 65-74 ετών (11,4% φέτος, 11,5%
πέρυσι).

Σε επίπεδο φύλου, διαπιστώνεται για άλλον ένα μήνα, ότι η ανεργία είναι πολύ υψηλότερη
στις γυναίκες (23,3%), σε σχέση με τους άνδρες (14,8%), ενώ σε επίπεδο περιφέρειας, το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εντοπίστηκε στην Ηπειρο - Δυτική Μακεδονία (21,6%).
Ακολουθούν η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (19,5%) και η Μακεδονία - Θράκη (18,9%). Η
χαμηλότερη ανεργία καταγράφηκε σε Κρήτη (16,8%), Αττική (18,1%) και Αιγαίο (18,2%).
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