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Αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας στην Ισπανία
Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία και ο κατ’ οίκον περιορισμός των πολιτών,
αύξησαν το κόστος για κάθε ώρα εργασίας. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες πλήρωσαν το α’ τρίμηνο
2020, 4,5% περισσότερο από ότι το αντίστοιχο διάστημα το 2019. Εάν εξαιρεθούν οι
ημερολογιακές επιπτώσεις, το πραγματικό κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 3,5%, που αποτελεί
το μεγαλύτερο ποσοστό από το γ’ τρίμηνο του 2009, οπότε ανερχόταν σε 3,6%.
Οίκοθεν νοείται ότι η εν λόγω αύξηση οφείλεται στη μείωση των ωρών εργασίας, εξαιτίας του
κατ’ οίκον περιορισμού. Αυτό συμβαίνει διότι τα σταθερά κόστη, τα οποία αποτελούν την
πλειοψηφία του συνόλου, δεν μεταβλήθηκαν ενώ, αντιθέτως, μειώθηκαν σημαντικά οι ώρες
εργασίας τις δύο τελευταίες εβδομάδες του τριμήνου, εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.
Αναλυτικότερα, η ανάλυση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), επικεντρώθηκε στα
μισθολογικά κόστη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,6% ενώ τα υπόλοιπα κόστη, όπως ασφαλιστικές
εισφορές, αναδρομικές αποδοχές κοκε αυξήθηκαν κατά 4,2%. Αναλύοντας τον διορθωμένο
δείκτη, τα πρώτα κόστη αυξήθηκαν κατά 3,5% και τα υπόλοιπα κατά 3,6%. Αφαιρώντας την
εποχικότητα, το α’ τρίμηνο τ.έ. το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με
το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ενώ το κόστος των υπόλοιπων παραγόντων σημείωσε πτώση
9,1%, εξαιτίας της μείωσης των επιπλέον πληρωμών του α’ τριμήνου τ.έ.
Οι τομείς, στους οποίους σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση του ωριαίου κόστους ήταν της
ψυχαγωγίας και των τεχνών κατά 13,7%, των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών κατά 13,2% και της
διαχείρισης ενέργειας κατά 9,2%. Οι μικρότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά 3,7%, τη βιομηχανία κατά 3,6% και των μεταφορών και
εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 2,9%. Λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τα μισθολογικά κόστη, η
μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (15,7%) και στους τομείς της
ψυχαγωγίας και των τεχνών (14,9%) και διαχείρισης ενέργειας (11,8%). Αντίστοιχα, οι μισθοί
στους τομείς διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων καθώς και των κατασκευών έγιναν ακριβότεροι
κατά 3,6% και 3,4% αντίστοιχα, ενώ η μικρότερη αύξηση εμφανίστηκε στις μεταφορές και την
εφοδιαστική αλυσίδα (1,6%).
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