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  Μαδρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2022 
   

ΘΕΜΑ: Αύξηση της απασχόλησης στην Ισπανία το Νοέμβριο 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν στις 2/12 τα ισπανικά Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής 

Οικονομίας,  καθώς και Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, η απασχόληση στη χώρα 

το Νοέμβριο κυμάνθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τον συνολικό αριθμό των απασχολούμενων τον εν λόγω 

μήνα να ανέρχεται σε 20.283.631 άτομα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε 

κατά 33.512 άτομα σε 2.881.380, ο χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί σε μήνα Νοέμβριο από 

το 2007. 

Σημειώνεται ότι τα αναθεωρημένα στοιχεία της απασχόλησης που χρησιμοποιεί ο κρατικός φορέας 

κοινωνικών ασφαλίσεων -με απαλοιφή των εποχικών διακυμάνσεων- δείχνουν ακόμη καλύτερη 

απόδοση της απασχόλησης το Νοέμβριο 2022, με αύξησή της σε συνολικό επίπεδο 20,32 εκατ. 

απασχολούμενων. 

Με βάση τις ανωτέρω μετρήσεις, ο περασμένος Νοέμβριος ήταν σαφώς καλύτερος από την περίοδο 

2017-2019 που χρησιμοποιεί ως βάση σύγκρισης η Κυβέρνηση, δεδομένου ότι η απασχόληση το 

Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της τριετίας 2017-2019 είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 37.000 ατόμων με βάση 

τα προσωρινά στοιχεία, ενώ σύμφωνα με τα εποχικώς αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση το Νοέμβριο 

2022 ήταν υψηλότερη από τον μέσο όρο της τριετίας 2017-2019. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η απασχόληση θα κλείσει το 2022 

με ισχυρή ετήσια άνοδο πλησίον του 4%, παρόμοια με εκείνη του προηγούμενου έτους, το οποίο υπήρξε 

έτος ανάκαμψης από την πανδημία, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε η πληθωριστική κρίση που έχει πλήξει 

φέτος την οικονομία. 

Από πλευράς οικονομικών κλάδων που συνεισέφεραν στην αύξηση της απασχόλησης του Νοεμβρίου, 

πρώτος αναδείχθηκε από πλευράς δημιουργίας θέσεων εργασίας ο τομέας της εκπαίδευσης με 27.670 

νέες θέσεις, ενώ ακολούθησαν το εμπόριο (σχεδόν 25.000 θέσεις), οι κατασκευές και η δημόσια διοίκηση 

(11.000 νέες θέσεις εργασίας) και η βιομηχανία (4.685 θέσεις). Από την άλλη, ισχυρή πτώση της 

απασχόλησης παρατηρήθηκε στον κλάδο ξενοδοχείων και εστίασης, οι οποίοι έχασαν περισσότερους 

από 101.000 εργαζομένους το Νοέμβριο (πτώση της απασχόλησης κατά 7% σε αυτές τις 

δραστηριότητες). 

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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