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Σημαντική αύξηση της απασχόλησης στην Ισπανία το τελευταίο τρίμηνο 2018
Η Ισπανία έκλεισε ένα ακόμη έτος έντονης ανάπτυξης στον τομέα της απασχόλησης, με
566.200 νέους εργαζομένους μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2018, παρά τα σημάδια
επιβράδυνσης που παρουσίασε η οικονομία. Ο δημόσιος τομέας επέτρεψε να κλείσει θετικά
το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ για δεύτερη συνεχή χρονιά
δημιουργούνται περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η
αύξηση αυτή ενισχύθηκε σχεδόν κατά 3%, νούμερο που ξεπέρασε την, κατά 2,6%, αύξηση
του ΑΕΠ. Οι απασχολούμενοι έφθασαν τους 19,56 εκ. ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά
462.400, φθάνοντας τα 3,3 εκ.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Ισπανίας (INE), 6 στους 10 νέους εργαζομένους προσλήφθηκαν με σύμβαση
μόνιμης εργασίας. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2017,
ήτοι 26,8% έναντι του 30% που ήταν προ κρίσεως. Η απασχόληση στους νεότερους
εργαζομένους, μεταξύ 16 και 19 ετών αυξήθηκε κατά 15% ενώ στους άνω των 55 ετών,
ανέβηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Αξιοσημείωτο είναι ότι 3 στις 4 νέες θέσεις εργασίας
προήλθαν από τον τομέα υπηρεσιών. Μεγάλη αύξηση της τάξεως του 12% παρουσιάστηκε
στον κατασκευαστικό τομέα, διπλάσια από την αντίστοιχη αύξηση του τελευταίου τριμήνου
2017, ο οποίος απασχόλησε 136.300 άτομα περισσότερα από ότι τον Σεπτέμβριο 2018.
Σημαντικός παράγοντας στη συνολική άνοδο της προσφοράς εργασίας ήταν ο δημόσιος
τομέας, ο οποίος ευθύνεται για το 25% των νέων απασχολούμενων. Σημειώνεται ότι, παρά
το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας συνολικά, ο
ρυθμός αύξησης αυτών τα τελευταία δύο έτη, είναι μόλις 5,7% στον ιδιωτικό ενώ στο
δημόσιο τομέα ήταν 8%.
Αν και συνολικά οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν, σε ορισμένους τομείς παρουσιάστηκε
μείωση. Συγκεκριμένα στο βιομηχανικό τομέα, ο οποίος για δύο χρόνια ανέκαμπτε, το
τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 3.000, το οποίο αποτελεί,
όμως, μόλις το 0.1% του συνόλου των θέσεων στον συγκεκριμένο κλάδο.
Η ανεργία σε όλη την Ισπανία έφθασε τα χαμηλότερα επίπεδα δεκαετίας και, συγκεκριμένα,
14,45% για το 2018. Αναλυτικότερα, η ανεργία στους άντρες ήταν χαμηλότερη από 13% ενώ
στις γυναίκες ελάχιστα περισσότερο από 16%. Όμως, εμφανίζονται αρκετά διαφορετικές
τιμές μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων. Αναφορικά, η χαμηλότερη ανεργία εμφανίζεται στη
Χώρα των Βάσκων με ποσοστό 9,58%, ακολουθούμενο από την Καντάβρια με ποσοστό
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9,68%. Την τριάδα των κοινοτήτων με ανεργία κάτω του 10% συμπληρώνει η Ναβάρα όπου
οι άνεργοι αποτελούν το 9,99% του εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, στην Εξτρεμαδούρα, την
Ανδαλουσία, τη Θέουτα και την Μελίγια, η ανεργία ξεπερνάει το 20%. Σημειώνεται ότι σε
όλες τις κοινότητες της Ισπανίας δημιουργήθηκαν, συνολικά, περισσότερες θέσεις εργασίας
από αυτές που χάθηκαν, εκτός της Αστούριας, όπου η διαφορά ήταν μηδενική.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

