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Η βελτιωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας στην Ισπανία 

Τον Αύγουστο τρέχοντος έτους, ο αριθμός εγγεγραμμένων στα μητρώα Κοινωνικής Ασφάλισης 

της Ισπανίας, αυξήθηκε κατά 681.348 άτομα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2020. Αποτελεί 

τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα που οι εργαζόμενοι αυξάνονται, σε ετήσια βάση, με την αύξηση 

τον Αύγουστο να φθάνει το 3,6%, μικρότερη από το 4,7% του Ιουλίου, γεγονός το οποίο οφείλεται 

σε εποχιακές θέσεις εργασίας, οι οποίες τερματίζονται την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. 

Συγκεκριμένα, 289.982 εργαζόμενοι διαγράφηκαν από την Κοινωνική Ασφάλιση την τελευταία 

ημέρα του μηνός, δεδομένου ότι τερματίζεται η καλοκαιρινή περίοδος διακοπών. Συνολικά, 

υπήρξαν 19,477 εκατ. εγγεγραμμένοι τον εν λόγω μήνα, εκ των οποίων, 272.190 άτομα σε 

καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE), αριθμός μειωμένος κατά 59.296 

απασχολούμενους, σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο. 

Συνεπώς, εξαιτίας της σημασίας του τουρισμού, η μεγαλύτερη αύξηση εργαζομένων 

παρατηρείται στον τομέα των υπηρεσιών κατά 60.183 άτομα, ακολουθούμενος, με μεγάλη 

διαφορά, από τον βιομηχανικό τομέα, με 8.529 άτομα και τον κατασκευαστικό κατά 6.762 άτομα. 

Ακόμη, μείωση παρατηρήθηκε στον αγροτικό τομέα. Αναλύοντας την αγορά εργασίας τον 

προηγούμενο μήνα, αφαιρώντας τον παράγοντα της εποχικότητας, που επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την ισπανική αγορά εργασίας και, ιδιαίτερα, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι εγγεγραμμένοι 

στην κοινωνική ασφάλιση, αυξήθηκαν κατά 76.541 άτομα. 

Πέραν της μεγάλης αύξησης του αριθμού των εγγεγραμμένων, σημαντική είναι και η μείωση του 

ποσοστού της ανεργίας, αφού ήταν η πρώτη φορά στην Ισπανία που παρατηρήθηκε μεγάλη 

μείωση της ανεργίας τον Αύγουστο, κατά 82.583 άτομα, οπότε παραδοσιακά αυξάνεται. 

Σημειώνεται ότι το τελευταίο έτος, οι άνεργοι έχουν μειωθεί κατά 468.899 άτομα, με το επίπεδο 

της ανεργίας να φθάνει παρόμοια επίπεδα με την, προ-πανδημίας, εποχή. Ο μοναδικός τομέας 

στον οποίο αυξήθηκαν οι άνεργοι ήταν ο κατασκευαστικός, με 1.139 ανέργους περισσότερους, 

ενώ στον τομέα υπηρεσιών οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 46.224. Όσον αφορά τη γεωγραφική 

κατανομή, η ανεργία μειώθηκε σε δεκατρείς Αυτόνομες Κοινότητες, με τη μεγαλύτερη αύξηση 

της απασχόλησης να παρατηρείται στις Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσους, κατά 8%. Στις 

τέσσερεις Κοινότητες, στις οποίες η ανεργία αυξήθηκε, περιλαμβάνονται η Κοινότητα της 

Μαδρίτης, της Βαλένθιας, της Χώρας των Βάσκων και της Καστίλης και Λεόν.  

Οι θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι στον ιδιωτικό, 

αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ιουλίου, ο εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 

αυξήθηκαν, κατά 6,9%, σε ετήσια βάση, έναντι του 4,3% του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, η 

Κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, σε συνεννόηση με τα εργατικά 

σωματεία, αναμένεται να προβεί στην αύξηση του κατώτατου επαγγελματικού μισθού, στα 965 

ευρώ μηνιαίως τ.έ, από 950 ευρώ (μικτών αποδοχών) που είναι σήμερα και στα 735,9 ευρώ το 

2018, έως να φθάσει τα 1.027 ευρώ μηνιαίως το 2023. Η αύξηση αναμένεται τον Οκτώβριο τ.έ.  
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