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       Μαδρίτη, 2 Νοεμβρίου 2017 

             
Αύξηση απασχόλησης στην Ισπανία για την περίοδο των Χριστουγέννων 

με 22.000 προσλήψεις νέων υπαλλήλων σε εταιρείες μαζικής κατανάλωσης 

 

Η υψηλή κατανάλωση που αναμένεται για την περίοδο των εορτών θα οδηγήσει στην 

ενίσχυση του προσωπικού των εταιρειών, ιδίως των πολυκαταστημάτων, με περισσότερες 

από 22.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν με αυτόν τον τρόπο να 

ανταπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση για τα Χριστούγεννα -περίοδος που χαρακτηρίζεται 

από τη βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας-, η 

οποία αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της πολιτικής έντασης που επικρατεί με το θέμα 

της Καταλονίας και τις εκλογές που έχουν οριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου τ.έ. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα ρυθμό κατανάλωσης καθώς και την ανάκαμψη της 

απασχόλησης, το Εuropa Press –ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων- βλέπει αισιόδοξα το 

μέλλον του εμπορίου στην Ισπανία, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή εορταστική περίοδος των 

Χριστουγέννων αναμένεται να είναι η καλύτερη, από την απαρχή της οικονομικής κρίσης το 

2008. 

Μεγάλες εταιρείες, όπως η El Corte Inglés και η Carrefour προσέλαβαν συνολικά 14.500 

άτομα το περασμένο έτος (8.500 και 6.000 αντίστοιχα) για να διαχειριστούν την εκστρατεία 

των Χριστουγέννων, αριθμός που φέτος αναμένεται να αυξηθεί. 

Αυτά τα Χριστούγεννα θα χαρακτηρίζονται από την αντίδραση των καταναλωτών σε 

καταλανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αφρωδών και άλλων οίνων (καταλανική 

κάβα κ.ά.), αν και τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν αλλάξει προς το παρόν τον «χάρτη πορείας» 

τους σχετικά με τα προϊόντα που θα διατεθούν για τα Χριστούγεννα, προτιμώντας προς το 

παρόν να μην προβούν σε διακριτική μεταχείριση κατά των αγορών ειδών με προέλευση 

από την Καταλονία. 

Ακόμη, δύο μεγάλες εταιρίες έχουν προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις αυξήσεων του 

εργατικού τους δυναμικού: η Amazon έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ενσωματώσει 

περισσότερους από 2.700 εργαζόμενους για τα Χριστούγεννα και η Seur (εταιρεία 

ταχυδρομικών υπηρεσιών) θα ενισχύσει το εργατικό της δυναμικό με περισσότερους από 

2.300 επαγγελματίες, δεδομένου ότι αναμένει αύξηση πωλήσεων ύψους 20% με 25% 

ημερησίως. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ομάδας ανθρώπινου δυναμικού Randstad, η εκστρατεία των 

Χριστουγέννων θα δημιουργήσει συνολικά 387.750 νέες συμβάσεις στην αγορά εργασίας 

της Ισπανίας και συγκεκριμένα στους τομείς των εμπορικών και τουριστικών επιχειρήσεων, 

logistics και μεταφορών, μια αύξηση της τάξης του 11,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

γεγονός που καθιστά τη φετινή χρονιά την καλύτερη στην ιστορία της Ισπανίας όσον αφορά 

τις αισιόδοξες προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης και την θετική συμπεριφορά της 

αγοράς εργασίας. 


