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Alpha Bank: Βελτιώθηκε σταθερά η εικόνα της αγοράς εργασίας το 2015 
 
Βελτιώθηκε σταθερά η εικόνα της αγοράς εργασίας το 2015, καθώς, σύµφωνα µε τα µηνιαία-εποχικά 
διορθωµένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο της έρευνας εργατικού δυναµικού για άτοµα ηλικίας 15-74 
ετών, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε περαιτέρω στο 24,6% του εργατικού δυναµικού τον Νοέµβριο 2015 
(Οκτώβριος 2015: 24,7%), έναντι ποσοστού 25,9% τον Νοέµβριο του 2014, αναφέρουν οι οικονοµικοί 
αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδοµαδιαίο οικονοµικό δελτίο της Τράπεζας. 
Κατά συνέπεια, όπως αναφέρεται στην ανάλυση, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε τον Νοέµβριο του 2015 
κατά 1,3 εκατοστιαίες µονάδες σε ετήσια βάση, έναντι ωστόσο 1,8 εκατοστιαίων µονάδων τον Νοέµβριο του 
2014, ενώ από τον Ιούνιο του 2015 παρατηρείται ότι η µείωση του ποσοστού ανεργίας εξελίσσεται 
(µειώνεται) µε βραδύτερο ρυθµό, έναντι του πρώτου πενταµήνου του παρελθόντος έτους. 
Ο αριθµός πάντως των ανέργων υποχώρησε στα 1.180,5 χιλ. άτοµα τον Νοέµβριο 2015, έναντι 1.236,4 χιλ. 
τον Νοέµβριο 2014, µε αποτέλεσµα να συνεχισθεί η πτωτική πορεία του αριθµού των ανέργων, που ξεκίνησε 
από το µέγιστο επίπεδο του Σεπτεµβρίου 2013, όταν ο αριθµός τους ανήλθε στα 1.356,9 χιλιάδες άτοµα. 
Η σηµαντική µείωση του αριθµού των ανέργων κατά 55,9 χιλ. τον Νοέµβριο 2015 (ή κατά -4,5%), σε ετήσια 
βάση, και η µεγαλύτερη άνοδος του αριθµού των απασχολουµένων κατά 81,8 χιλ. ή κατά 2,3%, αύξησε το 
εργατικό δυναµικό κατά 25,9 χιλ. ή κατά 0,5%, επιφέροντας συνεπώς την ως άνω µείωση του ποσοστού 
ανεργίας σε δωδεκάµηνη βάση, αναφέρεται στην ανάλυση. 
Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι η αύξηση του εργατικού δυναµικού κατά 25,9 χιλ. µεταξύ Νοεµβρίου 2014 και του 
2015, συνοδεύθηκε από µείωση κατά 70,8 χιλ. του µη ενεργού πληθυσµού, µε αποτέλεσµα ο πληθυσµός 
ικανός προς εργασία να περιορισθεί κατά 44,9 χιλ. Η µείωση εντούτοις του αριθµού του µη ενεργού 
πληθυσµού αντικατοπτρίζει εν πολλοίς την εκροή ανθρώπινου δυναµικού στο εξωτερικό. 
Παρεµφερή αποτελέσµατα προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων της αγοράς εργασίας σε µέσο 
επίπεδο ενδεκαµήνου, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,8%, σε ετήσια βάση, (ενδεκάµηνο 2014: 
+0,5%) και ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε σηµαντικά κατά 6,0% (ενδεκάµηνο 2014: -4,0%), µε 
αποτέλεσµα τη µείωση του µέσου ποσοστού ανεργίας στο 25,1% στο ενδεκάµηνο του 2015 από 26,6% στο 
ενδεκάµηνο του 2014. 
Το ποσοστό απασχόλησης στην εργατική δύναµη για τις ηλικίες 15-74 έτη, αυξήθηκε αισθητά στο 44,9% τον 
Νοέµβριο 2015, έναντι 43,6% τον Νοέµβριο του 2014, απέχει όµως σχέση µε την τιµή του Οκτωβρίου του 
2010 (51,6%). 
Παράλληλα, σε µέσο επίπεδο ενδεκαµήνου, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε στο 44,4% στο ενδεκάµηνο 
2015, έναντι 43,3% στο ενδεκάµηνο του 2014. Παρά την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τούτο 
υπολείπεται σηµαντικά του µέσου ποσοστού απασχόλησης στην Ε.Ε.-28 (65%). Αναφορικά µε το ποσοστό 
ανεργίας κατά ηλικιακή οµάδα, επισηµαίνεται η σηµαντική µείωση του ποσοστού ανεργίας τον Νοέµβριο 
2015, έναντι του Νοεµβρίου 2014, στα ηλικιακά κλιµάκια 15-24 έτη (48,0%, 51,4%), ήτοι µείωση κατά 3,4 
εκατοστιαίες µονάδες συγκριτικά µε τη µέση µείωση του ποσοστού ανεργίας της χώρας (1,3 εκατοστιαίες 
µονάδες). 
Μείωση του ποσοστού ανεργίας τον Νοέµβριο 2015 παρατηρήθηκε και στο ηλικιακό κλιµάκιο 45-54 έτη 
(19,4%, 20,1%), δηλαδή κατά 0,7 εκατοστιαίες µονάδες που υπολείπονται αισθητά της µέσης µείωσης της 
ανεργίας. 
Σε γεωγραφικό επίπεδο, ανάµεσα στις επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις πέντε έχουν υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας έναντι του συνόλου της χώρας. Συγκεκριµένα πρόκειται για την Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα (28,4%), 
την Ήπειρο-∆υτική Μακεδονία (27,1%) την Κρήτη (26,6%), την Μακεδονία-Θράκη (25,1%), την 
Πελοπόννησο-∆υτική Ελλάδα-Ιόνια Νησιά (25,0%). Αντίθετα, διακριτά µικρότερη του συνόλου διαµορφώθηκε 
το ποσοστό ανεργίας στα Νησιά του Αιγαίου (12,2%) και ακολουθεί η Αττική (24,2%), 
Αναφορικά µε τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές της απασχόλησης, σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ, επιδεινώθηκε, σε 
µηνιαία βάση, ο δείκτης των προβλέψεων για την απασχόληση («ισοζύγιο απαντήσεων») στη Βιοµηχανία 
(Ιανουάριος 2016: -11,5, ∆εκέµβριος 2015: -8,4) στο Λιανικό Εµπόριο (Ιανουάριος 2016: +2,8, ∆εκέµβριος 
2015: +3,5), ενώ βελτιώθηκαν οι εκτιµήσεις στις Υπηρεσίες (Ιανουάριος 2016: -9,2, ∆εκέµβριος 2015: -14,8) 
και στις Κατασκευές (Ιανουάριος 2016: -22,8, ∆εκέµβριος 2015: -42,8). 
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