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Ο ρυθμός αύξησης θέσεων εργασίας μειώνεται στην Ισπανία 

 

 

Όπως η οικονομία της Ισπανίας, αντιστοίχως η αγορά εργασίας της χώρας έχει επιβραδυνθεί 

σημαντικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Seguridad Social), για το μήνα Σεπτέμβριο τ.έ., δημιουργήθηκαν μόλις 3.224 θέσεις εργασίας, το 

οποίο αποτελεί τον χαμηλότερο αριθμό για τον συγκεκριμένου μήνα από το 2013. Παρόλα αυτά, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων είναι ο χαμηλότερος για τον 

συγκεκριμένο μήνα από τον Σεπτέμβριο του 2008 και αφορά  3,07 εκατομμύρια ανέργους. Ο 

ετήσιος ρυθμός αύξησης των απασχολούμενων μειώθηκε στο 2,4% το Σεπτέμβριο τ.έ. από το 3% 

που ήταν για τον ίδιο μήνα το 2018.  

Αναφορικά με τους κλάδους, οι μεγαλύτερες απώλειες εργαζομένων εμφανίζονται στον κλάδο του 

τουρισμού και του εμπορίου, καθώς και οι τελευταίες εποχιακές θέσεις του καλοκαιριού 

καταργούνται, και συγκεκριμένα αυτές μειώθηκαν κατά 44.346 και 34.330 αντίστοιχα μεταξύ του 

Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου τ.έ.. Αντίθετα, η μεγαλύτερη προσφορά θέσεων εργασίας 

αφορούσε τον τομέα της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία 45.521 νέων θέσεων εργασίας. Για τον 

συγκεκριμένο μήνα, οι περισσότερες θέσεις δόθηκαν στο γυναικείο φύλλο. 

Σχετικά με τις δεκαεπτά Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, στις περισσότερες παρατηρήθηκε 

μείωση του αριθμού των απασχολούμενων. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν της Κοινότητας της 

Μαδρίτης, στην οποία απασχολήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 40.197 περισσότεροι 

εργαζόμενοι από τον προηγούμενο μήνα, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και στην Καστίλη Λα 

Μάντσα με 8.881 και 7.308 περισσότερους εργαζομένους αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες απώλειες 

σημειώθηκαν στις Βαλεαρίδες Νήσους και στην Γαλικία, όπου οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά 

14.230 και 7.353 αντίστοιχα. 

Τους τελευταίους 12 μήνες έχουν δημιουργηθεί συνολικά 460.739 θέσεις εργασίας ενώ ο αριθμός 

των απασχολούμενων είναι 19,32 εκατομμύρια σε σύνολο πληθυσμού περί τα 47 εκατομμύρια.  
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