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Η Ισπανία σχεδιάζει την αναπλήρωση όλων των θέσεων εργασίας που 
χάθηκαν κατά την κρίση έως το 2023 

 
 
Η ισπανική κυβέρνηση, μέχρι το τέλος της θητείας της, έχει σκοπό να επαναφέρει τον 
αριθμό των απασχολούμενων στα προ κρίσης επίπεδα, περί τα 20 εκατ. Ο εδώ γνωστός 
Ισπανός οικονομολόγος, Josep Oliver, με ειδικότητα σε εργασιακά θέματα, δημιούργησε 
μια προσομοίωση τριών σεναρίων που απεικονίζει την πιθανότερη συμπεριφορά της 
αγοράς εργασίας μέχρι το 2026. 
 
Το πιο πιθανό, που αντιστοιχεί στο μεσαίο σενάριο, είναι ότι, με μια μέση αύξηση του 
ΑΕΠ της τάξεως του 2% ετησίως και αύξηση παραγωγικότητας 0,7%, η ισπανική 
οικονομία μέχρι το 2026 θα έχει δημιουργήσει περί τα 2,6 εκατομμύρια νέες θέσεις 
εργασίας. Σύμφωνα με αυτόν τον ρυθμό, η αναπλήρωση όλων των θέσεων εργασίας 
που χάθηκαν κατά την κρίση (3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας) θα ολοκληρωθεί το 
2023. 
 
Στο καλύτερο σενάριο, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η Ισπανία θα δημιουργήσει 3,8 
εκατομμύρια θέσεων εργασίας σε δέκα χρόνια (2016-2026), γεγονός που θα αυξήσει τον 
αριθμό των απασχολουμένων του 2016 (18,3 εκατομμύρια) κατά 20%. Με αυτή την 
υπόθεση, η απασχόληση θα αυξηθεί κατά 1,9% ετησίως, δηλαδή με ετήσια πρόοδο 
2,2% κατά τη πρώτη πενταετία (2016-2021) και 1,6% ετησίως κατά το υπόλοιπο. Αυτό 
μεταφράζεται σε 420.000 θέσεις εργασίας ετησίως έως το 2021 και 345.000 θέσεις 
εργασίας ετησίως κατά το δεύτερο μέρος της περιόδου. 
Αν προκύψει το χειρότερο σενάριο, με μια μικρή κρίση κατά τα τελευταία χρόνια της 
προσομοίωσης, η απασχόληση θα αυξηθεί 1% κατά μέσο όρο σε αυτά τα δέκα χρόνια, 
γεγονός που θα αντιστοιχεί μόνο σε μισό εκατομμύριο περισσότερες θέσεις εργασίας 
από ό, τι την τρέχουσα περίοδο. 
 
Αυτό το απαισιόδοξο σενάριο, όπως και οι άλλες δύο πιο αισιόδοξες περιπτώσεις, 
παρουσιάζουν μια μείωση της αύξησης του ΑΕΠ, αλλά και μια πρόβλεψη συρρίκνωσης 
της απασχόλησης, για το 2025 και το 2026. Έτσι, και για τα τρία σενάρια, οι εκτιμήσεις 
είναι καλύτερες για το πρώτο μισό της περιόδου των προσομοιωμένων ασκήσεων από 
ότι στο δεύτερο μισό. Ο εν λόγω οικονομολόγος επίσης τόνισε πως μέχρι το 2021, θα 
πρέπει να έχει διασφαλιστεί η αύξηση της απασχόλησης, εξαιρουμένων εξωτερικών 
έκτακτων παραγόντων.  
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Σύμφωνα με προβλέψεις, αναμένεται ότι η ανατολική ακτή είναι εκείνη που θα 
πρωταγωνιστήσει στην αύξηση απασχόλησης, με μέση ανάπτυξη 1,62% ετησίως. 
Ακολουθούν τα Κανάρια Νησιά και η Ανδαλουσία με αυξήσεις 1,58% και 1,37% 
αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά η περιοχή της Γαλικίας θα σημειώσει το μικρότερο 
ποσοστό αύξησης της απασχόλησης (1%). 
 
Το 2026 η κατανομή των  επαγγελμάτων θα μοιάζει σε γενικές γραμμές με την τωρινή, 
δηλαδή: ο τομέας των υπηρεσιών θα αντιπροσωπεύει το 74% της συνολικής 
απασχόλησης, η βιομηχανία θα συνεισφέρει ελάχιστα με ποσοστό 15% - λιγότερο από 
το 20% που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2020 – οι κατασκευές θα 
αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 6% της συνολικής αγοράς εργασία, και η 
γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία ποσοστό της τάξης του 4%. 
 
Ο τομέας των υπηρεσιών θα υποχωρήσει ελαφρώς, ενώ ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η 
συρρίκνωση του εμπορίου, το οποίο από 16,2% της συνολικής απασχόλησης που ίσχυε 
για το έτος 2016, θα φθάσει στο 10,8% το 2026. Αντίστοιχα θα υποχωρήσει η 
απασχόληση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, στη δημόσια διοίκηση και στον 
χρηματοοικονομικό τομέα.  Αντίθετα, προβλέπεται να αυξηθεί η απασχόληση στον τομέα 
των οικιακών υπηρεσιών (από 3,4% το 2016 σε 5,5% το 2026). Σημαντική  θα είναι 
επίσης η αύξηση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής βοήθειας, ενώ 
σταθερά θα παραμείνουν τα ποσοστά απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα (8,8%). 
 
Από τα ποσοστά της παραπάνω μελέτης, προκύπτει ότι οι διαμορφωτές της δημόσιας 
πολιτικής θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη το σημαντικό ρόλο της επαγγελματικής 
κατάρτισης για την καταπολέμηση της ανεργίας.  

 


