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Σεχαμηλό άνω των 10 ετών υποχώρησε τον Νοέμβριο η ανεργία στην Ευρωζώνη, διολισθαίνοντας
στο 7,9% από 8,0% τον Οκτώβριο και 8,7% τον Νοέμβριο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat.
Αυτόείναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρωζώνη από τον Οκτώβριο του 2008.
ΣτηνΕ.Ε. των 28 η ανεργία παρέμεινε στο 6,7% τον Νοέμβριο, αμετάβλητη από τον Οκτώβριο,
ενώ υποχώρησε σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 όταν ήταν στο 7,3%. Αυτό είναι τα
χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη καταγραφής στοιχείων τον Ιανουάριο του 2000.
ΗEurostat εκτιμά ότι συνολικά 16,491 εκατ. άντρες και γυναίκες στην Ε.Ε. των 28 είναι άνεργοι, εκ
των οποίων οι 13,040 εκατ. στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός
των ανέργων υποχώρησε κατά 107.000 άτομα στην Ε.Ε. και κατά 90.000 στην Ευρωζώνη.
Σεσύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, η ανεργία υποχώρησε κατά 1,489 εκατ. άτομα στην Ε.Ε. και
κατά 1,135 εκατ. στην Ευρωζώνη.
Μεταξύτων κρατών μελών τα υψηλότερα ποσοστά ανεργία καταγράφηκαν σε Ελλάδα (18,6% το
Σεπτέμβριο του 2018) και Ισπανία (14,7%) και τα χαμηλότερα σε Τσεχία (1,9%), Γερμανία (3,3%)
και Ολλανδία (3,5%).
Σεετήσια βάση η ανεργία υποχώρησε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Εσθονία όπου
παρέμεινε σταθερή. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε Κροατία (από 10,0% στο 7,8%),
Ελλάδα (από 20,8% στο 18,6% μεταξύ Σεπτεμβρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2018) και Ισπανία
(από 16,5% στο 14,7%).
Ανεργία νέων
Συνολικά3,444 εκατ. νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο στην Ε.Ε. εκ των οποίων οι
2,452 εκατ. στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.
Σεσύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017, η ανεργία των νέων υποχώρησε κατά 189.000 άτομα στην

Ε.Ε. και κατά 90.000 στην Ευρωζώνη.
Ηανεργία των νέων έφτανε το 15,2% στην Ε.Ε. και το 16,9% στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο του
2018 σε σύγκριση με 16,1% και 17,8% αντίστοιχα το Νοέμβριο του 2017.
Ταυψηλότερα ποσοστό καταγράφηκαν σε Ελλάδα (36,6% το Σεπτέμβριο του 2018), Ισπανία
(34,1%) και Ιταλία (31,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά σε Τσεχία (4,9%), Γερμανία (6,1%) και
Ολλανδία (6,9%).
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