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Στοιχεία για τα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία για το β’ τρίμηνο τρέχοντος έτους 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), ο αριθμός των απασχολούμενων στην 

Ισπανία αυξάνεται κατά 383.300 άτομα το δεύτερο τρίμηνο του 2022, αριθμός μεγαλύτερος κατά 

1,91% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2022, η 

απασχόληση αυξάνεται στον ιδιωτικό τομέα κατά 397.600, ενώ στον δημόσιο τομέα μειώνεται 

κατά 14.300 άτομα. Τους τελευταίους 12 μήνες, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 782.100 άτομα 

στον ιδιωτικό τομέα και κατά 14.300 άτομα στον δημόσιο τομέα. 

Ανά τομέα δραστηριότητας, εντός του ιδιωτικού κλάδου, αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στον 

τομέα των υπηρεσιών κατά 320.200, στη βιομηχανία κατά 79.500 και στον κατασκευαστικό 

κλάδο κατά 21.900. Ωστόσο, στον γεωργικό τομέα εμφανίστηκε πτώση της απασχόλησης, 

ύψους 38.400 ατόμων.     

Συνολικά, το πλήθος των απασχολούμενων ανέρχεται στα 20.468.000, με τους τελευταίους 12 

μήνες, ο αριθμός των απασχολούμενων να έχει αυξηθεί κατά 796.400 άτομα, σημειώνοντας, με 

αυτό τον τρόπο, ετήσια άνοδο, ύψους 4,05%. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των απασχολούμενων σημειώθηκαν στις Βαλεαρίδες 

Νήσους, όπου προσλήφθηκαν πάνω από 80.200 άτομα, στην Καταλονία (63.800 προσλήψεις) 

και στην Κοινότητα της Μαδρίτης (61.200 προσλήψεις). Στον αντίποδα, ισχυρότερες πτώσεις 

στην απασχόληση παρατηρήθηκαν στη Χώρα των Βάσκων, όπου οι απασχολούμενοι 

μειώθηκαν κατά 18.400 άτομα, και στο Πριγκιπάτο των Αστουριών, στο οποίο εμφανίστηκε 

μείωση, ύψους 5.200 ατόμων. 

Όσον αφορά την ανεργία, το ποσοστό της ανέρχεται στο 12,48% το δεύτερο τρίμηνο του 

2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,17 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο 

αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 255.300 άτομα αυτό το τρίμηνο (-8,04%) και, πλέον 

συνολικά, υπάρχουν 2.919.400 άνεργοι, το χαμηλότερο επίπεδο, που έχει παρατηρηθεί από το 

τρίτο τρίμηνο του 2008. Οι μεγαλύτερες πτώσεις, ανά κοινότητα, εμφανίστηκαν στην Κοινότητα 

της Μαδρίτης και στις Βαλεαρίδες Νήσους, όπου ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 59.700 

και 54.400 αντίστοιχα σε τριμηνιαία βάση. Τέλος σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, η 

τριμηνιαία μεταβολή της ανεργίας έφτασε το -6,20%. 
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