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Η πορεία της ανεργίας στην Ισπανία 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ισπανία σημείωσε πτώση, φθάνοντας τα 

210.484 άτομα, εντός των δώδεκα τελευταίων μηνών, με ετήσιο ρυθμό μείωσης της 

τάξεως του 6,17%. Ο συνολικός αριθμός ανέργων τοποθετείται στα 3.202.297 άτομα. Η 

καθοδική πορεία στα ποσοστά της ανεργίας στην Ισπανία συνεχίζει για ένατο συνεχές 

έτος. 

Ειδικότερα, το μήνα Δεκέμβριο 2018 καταγράφηκαν 50.570 άνεργοι, δηλαδή 1,55% 

λιγότεροι αναλογικά με το μήνα Νοέμβριο του ίδιου έτους. Οι άνεργοι άνδρες φθάνουν τα 

1.337.244 άτομα, δηλαδή 0,42% (5.677 άτομα), σε σχέση με το Νοέμβριο του 2018. Οι 

άνεργες γυναίκες αγγίζουν τα 1.865.053 άτομα, δηλαδή 44.873 άτομα λιγότερα από τον 

προηγούμενο μήνα (2,35%). Συγκρίνοντας τα στοιχεία του Νοεμβρίου 2018 με τα 

αντίστοιχα του 2017, η ανεργία στους άνδρες έχει μειωθεί κατά 122.487 άτομα και η 

γυναικεία κατά 88.002 άτομα. 

Αναφορικά με την ανεργία των νέων, το ποσοστό της ανεργίας για τα άτομα κάτω των 25 

ετών μειώθηκε κατά 6,57% -αναλογικά με τον προηγούμενο μήνα- εντός του Δεκεμβρίου 

2018, φθάνοντας τα 17.387 άτομα. Σε ετήσια βάση, η ανεργία των νέων μειώνεται κατά 

21.194 άτομα, με ρυθμό της τάξεως του 7,9%, ήτοι 1,73 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο. 

Η ανεργία που αφορά τα άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω μειώθηκε κατά 1,11%, αγγίζοντας 

τα 33.192 άτομα.  

Η ανεργία έχει μειωθεί σε 14 από τις 17 Αυτόνομες Περιφέρειες της Ισπανίας. 

Συγκεκριμένα, οι άνεργοι στην Ανδαλουσία μειώθηκαν κατά 22.306 άτομα, στη Μαδρίτη 

κατά 6.578 και στην Κοινότητα της Βαλένθια κατά 4.433. Ωστόσο, οι άνεργοι αυξήθηκαν 

στην Κανταβρία (κατά 718) και στην Λα Ριόχα (κατά 172 άτομα). 

Όσον αφορά τους καταχωρημένους ανέργους στους τομείς της οικονομίας, οι άνεργοι στον 

τομέα της γεωργίας μειώθηκαν κατά 6,97%, κατά 10.392 άτομα. Στον τομέα των 

υπηρεσιών, η μείωση υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή, κατά 1,93% (43.873 άτομα). Αντιθέτως, 

στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών, η ανεργία σημείωσε ανοδική πορεία και 

συγκεκριμένα κατά 3.967 και 9.998 άτομα αντιστοίχως. 

 

 

 


