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Τα επίπεδα των θέσεων εργασίας στην Ισπανία για τον Μάιο 2021 
 

Η προοδευτική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την εκστρατεία 

του εμβολιασμού και την πτώση των κρουσμάτων του κορωνοϊού, αφήνει τον αντίκτυπό της και 

στην αγορά εργασίας, στην Ισπανία. Κατά το μήνα Μάιο του 2021, ο αριθμός ανέργων που είναι 

εγγεγραμμένοι στο εθνικό μητρώο ανεργίας, μειώθηκε κατά 129.378 άτομα, όντας η μεγαλύτερη 

πτώση ανέργων από το 1996.  

 

Η εν λόγω θετική τάση οφείλεται στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς, 

όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία. Σημειώθηκε επίσης η μεγαλύτερη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, σε ένα μήνα, από τον Μάιο του 2018. Παράλληλα, η οικονομία συνεχίζει να απορροφά 

εργαζόμενους, που είχαν απολυθεί. Τον Μάιο, 95.439 εργαζόμενοι έπαψαν να είναι σε καθεστώς 

αναστολής σύμβασης εργασίας. Συνολικά πλέον υπάρχουν 542.142 εργαζόμενοι υπό αυτό το 

καθεστώς και αποτελεί το χαμηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό από την αρχή της πανδημίας. 

Η πρόοδος στο ρυθμό των εμβολιασμών και η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της 

κινητικότητας συνέβαλαν στην ανωτέρω πτώση σημαντικά. Εκκρεμεί, ωστόσο, η ανάκαμψη της 

απασχόλησης για 542.142 άτομα, που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, εκ των 

οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά εργαζομένους στον τομέα της φιλοξενίας και του 

εμπορίου. Ο τομέας της φιλοξενίας αύξησε, κατά 6,13%, το ποσοστό των απασχολούμενων τον 

Μάιο του 2021, προσθέτοντας 62.885 νέες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, βρίσκεται ακόμα μακριά 

από την ανάκτηση των χαμένων θέσεων, καθώς πριν από την πανδημία απασχολούνταν 1,24 

εκ. άτομα, ενώ τώρα μόλις 1,09 εκ. Οι προσλήψεις στις υπηρεσίες υγείας εξακολουθούν να 

σημειώνουν αύξηση, με 8.500 νέες θέσεις εργασίας για το μήνα Μάιο, παρά το γεγονός ότι η 

πανδημία υποχωρεί. 

Αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία στις Επαρχίες της Ισπανίας, η απασχόληση αυξάνεται στις 

50 από τις 52 μεταξύ αυτών, με εξαίρεση την Αλμερία και την Ουέλβα. Η ανάκαμψη ακολουθεί 

εξαιρετικά θετική πορεία στις Βαλεαρίδες Νήσους, όπου σημειώθηκαν 25.000 προσλήψεις. 

 Η Καταλονία κατέγραψε 37.000 νέες συμβάσεις εργασίας, η Ανδαλουσία 33.700, η Μαδρίτη 

20.000 και η Μούρθια 14.000. Η πιο πληγείσα Κοινότητα είναι αυτή των Κανάριων Νήσων, στην 

οποία δημιουργήθηκαν μόλις 3.684 θέσεις, όντας σημαντικά επηρεασμένες από την απουσία 

της βρετανικής τουριστικής αγοράς. Η κατάσταση στις Βαλεαρίδες Νήσους είναι σχετικά 

καλύτερη, καθώς η απασχόληση είναι κατά 3,26% υψηλότερη, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 

2020.  
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