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Τρέχουσα κατάσταση και τελευταία στατιστικά της αγοράς εργασίας στην Ισπανία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ισπανικής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (SEPE), ο αριθμός 

των εγγεγραμμένων ανέργων έφθασε, για πρώτη φορά μετά από 14 έτη, επίπεδα κάτω των 

τριών εκατομμυρίων, μειωμένος κατά 858.259 άτομα, σε σύγκριση με τον Μάιο του 

προηγούμενου έτους. Αποτελεί ιδιαίτερη συγκυρία για την ισπανική αγορά εργασίας, καθώς ένα 

από τα σημαντικότερα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας της είναι τα μακροχρόνια υψηλά 

ποσοστά ανεργίας. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η ανεργία, η οποία έκλεισε στο 

13,65% για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, μειώθηκε σε όλους τους τομείς.  

Ως αποτέλεσμα του ανωτέρω γεγονότος, ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε και 

ξεπέρασε, για πρώτη φορά, τα 20 εκατομμύρια. Θετικά είναι τα νέα και για τους νέους, αφού η 

ανεργία σε άτομα κάτω των 25 ετών, ηλικιακή ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό απεργίας, 

μειώθηκε κατά 9,9% σε μηνιαία βάση και 38,1% σε ετήσια. Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση έχει 

εφαρμόσει νέα εργατική μεταρρύθμιση, με την οποία ευελπιστεί να μειώσει την περιοδικότητα 

της απασχόλησης στη χώρα, η οποία είναι και η μεγαλύτερη στην Ε.Ε. Τα τελευταία στοιχεία 

δείχνουν ότι η αγορά εργασίας οδεύει προς αυτήν την κατεύθυνση, δεδομένου ότι τα συμβόλαια 

αορίστου χρόνου έφθασαν ιστορικά υψηλά και αφορούσαν το 44,5% του συνόλου των 

συμβολαίων που υπογράφθηκαν.  

Τα ανωτέρω στοιχεία καταρχήν παρουσιάζουν μία ιδιαίτερα θετική πορεία για την οικονομία της 

Ισπανίας. Εντούτοις, περαιτέρω ανάλυση στατιστικών στοιχείων εργασίας απεικονίζει μία πιο 

μετριασμένη θετική πορεία. Σε έρευνα του Ινστιτούτου EY-Sagardoy, σε συνεργασία με την 

ισπανική τράπεζα BBVA και το Ίδρυμα Mελετών Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Fedea), 

σημειώνεται η θετική πορεία της ισπανικής αγοράς εργασίας από τις αρχές του 2022, 

αναφέροντας όμως ότι θεμελιώδη στατιστικά αποδεικνύουν ότι η εργασία δεν βρίσκεται, 

τουλάχιστον ακόμη, στα επίπεδα προ πανδημίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί ο αριθμός των 

απασχολούμενων να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ωστόσο δεν συμβαίνει το ίδιο στις ώρες 

εργασίας. Ορισμένα νοικοκυριά, επί παραδείγματι, δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν τις 

αναγκαίες ώρες, προκειμένου να ξεφύγουν από τον κίνδυνο της φτώχιας. Η έρευνα τονίζει, 

παράλληλα, ότι υπάρχει σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς 

η απασχόληση στον τελευταίο συνεχίζει να βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα 

προ πανδημίας. Επιπλέον, το ποσοστό των ατόμων, που εργάζονται με μερική απασχόληση, 

ενώ προτιμούν πλήρη, δεν έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ μάλιστα είναι κατά 20 μονάδες 

υψηλότερο από τα επίπεδα του 2008.  

Στην ίδια μελέτη γίνεται λόγος και για την κρίσιμη κατάσταση της αγοράς γενικότερα, η οποία 

μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη επιβράδυνση στην απασχόληση σε τομείς, που συνδέονται 

άμεσα με τα ενεργειακά κόστη. Παράλληλα, αναφέρεται ότι είναι ιδιαίτερα νωρίς για να υπάρξουν 

σαφή και ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση που έχει και θα έχει 
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μεσοπρόθεσμα, η νέα εργασιακή μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας καθώς και στη μείωση της 

περιοδικότητας απασχόλησης.  
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