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Καθοδική πορεία για τα ποσοστά καταγεγραμμένης ανεργίας στην Ισπανία 

 

Κατά το μήνα Μάρτιο 2019, η ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία των Δημόσιων Υπηρεσιών 

Απασχόλησης της Ισπανίας, μειώθηκε συνολικά κατά 167.467 άτομα σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό μείωσης 4,89%. 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους μειώθηκε κατά 

33.956 εργαζόμενους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σχετικές τιμές, αυτή η μείωση 

της ανεργίας αντιπροσωπεύει ποσοστό της τάξεως -1,03%. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των 

ανέργων ανέρχεται  πλέον σε 3.255.084. 

Η ανεργία των ανδρών ανήλθε σε 1.338.897 άτομα, μειωμένη κατά 21.328 άτομα (-1.57%). Ο 

αριθμός των ανέργων γυναικών μειώνεται κατά 12.268 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (-

0,65%), καθώς στο μητρώο ανεργίας συναντώνται 1.916.187 άτομα. Κάνοντας τη σύγκριση 

με το Μάρτιο του 2018, παρατηρείται ότι η ανεργία των ανδρών πέφτει σε 115.223 (7,92%) 

άτομα, ενώ των γυναικών μειώνεται κατά 52.244 (-2,65%). 

Όσον αφορά την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών, μειώνεται επίσης κατά 1.661 άτομα (-

0.62%) σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η ανεργία των 25 ετών και άνω φτάνει τα 

32.295 άτομα (-1.07%) . 

Με βάση τους οικονομικούς τομείς προέλευσης, η καταγεγραμμένη ανεργία μειώνεται στον 

τομέα της βιομηχανίας κατά 4.000 άτομα (-1.41%), στον κατασκευαστικό τομέα κατά 4.555 

άτομα (-1,71%) και στις υπηρεσίες κατά 32.401 άτομα (-1.40%). Αύξηση παρουσιάστηκε στη 

γεωργία με 1.722 άτομα (1.12%) και στην ομάδα «χωρίς προηγούμενη απασχόληση» με 

5.278 περισσότερους ανθρώπους (1.90%).  

Η καταγεγραμμένη ανεργία μειώθηκε σε 16 Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, κυρίως στην 

Ανδαλουσία (-8.040), στην Κοινότητα της Βαλένθια (-5.200) και στις Βαλεαρίδες νήσους (-

3.364). Αντίστοιχα, αύξηση της ανεργίας καταγράφεται στη Λα Ριόχα (119). 

Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Μαρτίου ήταν 

1.709.848, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 63.002 από τον αντίστοιχο μήνα του 

έτους 2018. Από το σύνολο αυτό, 179.821 συμβάσεις ήταν αορίστου χρόνου και 1.530.027 

ήταν συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης. 

Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου του Μαρτίου διαιρούνται, όσον αφορά τη διάρκεια της ημέρας, 

σε 108.755 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 71.066 μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός των 

συμβάσεων που αφορούν τις γυναίκες κατά τον Μάρτιο ήταν συνολικά 757.628 και 

αντιπροσωπεύουν το 44,31% των συνολικών συμβάσεων που καταγράφηκαν τον ίδιο μήνα. 
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