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Alarmantno izvješće iz područne službe Zavoda za zapošljavanje

Nezaposlenost u Sinju porasla za čak 35 posto!
Grad Split dostigao je neslavan rekord od čak 15.297 nezaposlenih u siječnju, što ga stavlja na
vrh nepopularne liste nezaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na kojoj su 38.663
osobe.
Odmah iza Splita, na drugom su mjestu Kaštela sa 3977 nezaposlenih, Imotski sa 3639 te Sinj
sa 3391 nezaposlenom osobom. Premda je tek na četvrtome mjestu, najviše zabrinjavaju
sinjski podaci. Sinj, naime, bilježi porast nezaposlenosti od čak 35 posto, jer je sinjskoj
ispostavi lani u ovo doba bila prijavljena 2451 nezaposlena osoba, da bi se ta brojka sada
popela na 3391 osobu.
Brojka od 38.663 nezaposlena u županiji povećana je za čak 1903 u odnosu na lanjski
prosinac, kada je Područnoj službi Split, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bilo prijavljeno
36.760 nezaposlenih. Posljednji je mjesec bio najteži i za grad Split, koji je tada bilježio
14.792 nezaposlene osobe, a sada se ta brojka znatno povećala.
Ponovni rast bio je očekivan, no više od toga brine usporedba s istim mjesecom prošle godine:
- Lani smo u siječnju imali 33.116 nezaposlenih, a sad imamo čak 16,8 posto više
nezaposlenih - kaže Miroslav Delić, pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne
službe Split.
Kao i cijele prošle godine, isti je odnos muškaraca i žena, jer je od 38.663 nezaposlene osobe,
23.164 žena, što je 59,9 posto. Dobne skupine od 30 do 44 godine i dalje su na vrhu ove
nepopularne liste, jer su u toj dobi čak 13.623 nezaposlena ili čak 35,2 posto, 13.064
nezaposlenih je starije od 45, dok je 11.976 nezaposlenih u dobi do 29 godina.
Prvi mjesec donio je i znatno veći broj novoprijavljenih. - Tijekom siječnja 2010. godine na
evidenciju Zavoda prijavljeno je 3586 osoba, što je više u odnosu na prethodni mjesec za 24
posto, te više u odnosu na isti mjesec prošle godine za 14,3 posto - kaže Miroslav Delić. U
prošlom se mjesecu tražilo 394 radnika, što je više nego u prethodnome mjesecu za 19,8 posto
te gotovo 20 posto manje u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Posao se u županiji sve manje traži jer su iz evidencije u prvom ovogodišnjemu mjesecu otišle
1683 osobe, zaposleno je njih 499, što je znatno manje nego zadnjega prošlogodišnjeg
mjeseca, kada je zaposleno 656 osoba.
- Ako ovo razdoblje uspoređujemo s istim razdobljem prošle godine, možemo zaključiti kako
je traženo 394 radnika, što je manje za 98 radnika u odnosu na lanjsku godinu. To se odrazilo
i na ukupno zapošljavanje jer je posao dobilo 499 osoba, što je 157 radnika manje nego lani zaključuje Delić.
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