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Η απασχόληση στην Ισπανία φθάνει ιστορικά υψηλά 

 

Έως και τον Ιούνιο τ.έ., η μεγαλύτερη καταγραφή εργαζομένων στην Ισπανία είχε σημειωθεί 

τον Ιούλιο του 2007. Τον περασμένο όμως μήνα, το ισπανικό Υπουργείο Εργασίας, 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέγραψε 19,5 εκατομμύρια εργαζόμενους στη 

χώρα, ξεπερνώντας τους 19,49 εκατομμύρια εργαζομένους τον Ιούλιο του 2007.  Παράλληλα, 

οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 63.805 άτομα ή 1,1% σε σχέση με το Μάιο τ.έ., το οποίο αποτελεί 

τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008. Σε ετήσιο επίπεδο, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 

2,69%, το οποίο όμως αποτελεί μικρό ποσοστό σε σχέση με τα τελευταία χρόνια.  

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση, όπως είναι λογικό, εξαιτίας της 

καλοκαιρινής περιόδου, εμφανίζεται στον κλάδο του τουρισμού, όπου και απασχολήθηκαν 

37.225 ή 2,63% επιπλέον άτομα από ότι το Μάιο τ.έ.. Παράλληλα, αύξηση της τάξης του 

2,06% παρουσίασε ο κλάδος της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ μικρή αύξηση 

καταγράφτηκε στον κατασκευαστικό τομέα και στη βιομηχανία. Επιπροσθέτως, στο δημόσιο 

τομέα, οι εργαζόμενοι έφθασαν τους 2,54 εκατομμύρια, το οποίο αποτελεί ετήσια αύξηση της 

τάξης του 3,95%. Αντίθετα, ο αγροτικός τομέας καθώς και ο κλάδος της εκπαίδευσης, 

μείωσαν τις θέσεις εργασίας τους κατά 30.927 και 53.423 αντίστοιχα. Αυτή η μείωση 

οφείλεται στον προσωρινό τερματισμό των συμβολαίων πολλών καθηγητών και δασκάλων 

για τη θερινή περίοδο καθώς και το τέλος της παραγωγικής περιόδου στον αγροτικό τομέα.  

Ως επόμενο, η απασχόληση ενδυναμώθηκε σε όλες τις Κοινότητες της Ισπανίας, εκτός από 

αυτή της Ανδαλουσίας και της Μούρθια, κοινότητες οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τη γεωργία. Αντίστοιχα, στις Βαλεαρίδες Νήσους, λόγω της αυξημένης τουριστικής 

κίνησης τους καλοκαιρινούς μήνες, απασχολήθηκαν 4,15% περισσότεροι εργαζόμενοι. Οι 

εγγεγραμμένοι όμως άνεργοι, μειώθηκαν σε όλες της Κοινότητες, με τη μεγαλύτερη πτώση να 

εμφανίζεται στην Καταλονία, την Καστίλη και Λεόν και τη Μαδρίτη. 

Οι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα, παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα τον Ιούνιο τ.έ. σε σχέση 

με τον προηγούμενο μήνα και στο σύνολό τους ανήλθαν στα 3.286.600 άτομα. Αξιοσημείωτο 

είναι ότι τον ίδιο μήνα, οι αλλοδαποί απασχολούμενοι ξεπέρασαν τους 2,17 εκ., το οποίο 

αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το 2008. Η μεγάλη πλειοψηφία 

αυτών απασχολήθηκαν ως μισθωτοί (86%) ενώ το υπόλοιπο 14% εργάστηκαν ως 

αυτοαπασχολούμενοι.   

Τέλος, οι εργαζόμενες γυναίκες ήταν συνολικά 9,05 εκατομμύρια, ποσό το οποίο είναι το 

μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, παρόλα αυτά όμως, ήταν στο σύνολό τους 1,41 

εκατομμύρια λιγότερες από ότι οι εργαζόμενοι άντρες. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στους 
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καταγεγραμμένους ανέργους, όπου οι άνεργες γυναίκες ξεπέρασαν σε αριθμό τους άνεργους 

άντρες κατά 580.000 άτομα.  

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

