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Безработицата в еврозоната е спаднала през февруари с 0,1 пункт, за да достигне 9,5 на сто, което е най-ниската стойност за този показател от май 2009 година,
обяви днес Евростат, цитиран от БТА.
Данните на европейската статистическа служба отговарят на очакванията на анализаторите, анкетирани от компанията за финансови услуги Фактсет (Factset).
Безработицата в еврозоната мина под символичния праг от 10,0 на сто през септември 2016 година и оттогава непрекъснато се понижава.
Понижението обаче продължава да крие големи разлики в 19-те страни, които използват единната валута.
В Германия безработицата е 3,9 на сто, в Малта тя е 4,1 на сто, отчитайки много ниски стойности. В същото време в Испания тя е 18,0 на сто, а в Гърция 23,1 на
сто през декември (това за най-новите данни за Гърция). Тези две страни продължават да имат най-високите равнища на безработица в еврозоната.
Равнището на безработицата сред младежите остава много високо в Гърция и Испания - съответно 45,2 на сто и 41,5 на сто, но също и в Италия (35,2 на сто),
докато в Германия то е едва 6,6 на сто.
Безработицата в 28-те страни членки на ЕС се понижава до 8,0 на сто, но нараства в Дания (от 6 на сто на 6,4 на сто) и в Литва (от 8,0 на сто до 8,3 на сто).
В България безработицата е спаднала от 8,1 на сто през февруари 2016 г. до 6,7 на сто през февруари 2017-а, според данните на Евростат, отчитащи сезонните
промени. Понижение се отчита и при безработните на възраст до 25 години в страната ни - от 18,2 на сто през февруари миналата година до 16,7 на сто през
февруари тази година, посочва Евростат на сайта си.
Европейската статистическа служба допълва, че през февруари без работа са били 19,7 милиона мъже и жени в ЕС, от които 15,4 милиона - в еврозоната. В
сравнение с януари т.г. броят на безработните в ЕС е намалял със 153 000 и със 140 000 - еврозоната. В сравнение с февруари 2016 г. броят на безработните се е
свил с 1,85 милиона в ЕС и с 1,24 милиона - в еврозоната.
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