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Τα τρέχοντα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ένταξης, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Μετανάστευσης και του Υπουργείου Εργασίας της Ισπανίας, οι εγγεγραμμένοι 

στην κοινωνική ασφάλιση, που αποτελεί δείκτη εκτίμησης αριθμού των απασχολούμενων, 

συνεχίζουν να αυξάνονται ενώ ο αριθμός των ανέργων συνεχίζει να μειώνεται. Συγκεκριμένα, 

παρατηρήθηκε αύξηση κατά 61.768 εγγεγραμμένους και μείωση 74.381 ανέργων 

αντίστοιχα κατά τον Νοέμβριο τ.έ., τη μεγαλύτερη πτώση των ανέργων στην ιστορία για 

τον εν λόγω μήνα, παρότι παραδοσιακά ο εν λόγω μήνας δεν είναι θετικός για την αγορά 

εργασίας.  

Εξετάζοντας τα δεδομένα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα από τον Φεβρουάριο του 2020, πριν 

από τις συνέπειες της πανδημίας στη χώρα, παρατηρείται ότι τον Νοέμβριο τ.έ. είναι 

εγγεγραμμένοι στην κοινωνική ασφάλιση, 19.752.358 εργαζόμενοι, 502.129 περισσότεροι από 

τον μήνα πριν από την έναρξη της πανδημίας και 3,84% περισσότεροι από τον Νοέμβριο του 

προηγούμενου έτους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά συνυπολογίζουν τους 

εργαζομένους, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE), οι οποίοι 

φθάνουν τους 125.632. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος έως το τέλος του 

έτους, καθώς δεν έχουν δηλώσει όλες οι επιχειρήσεις, εκ νέου, όπως απαιτεί ο νέος νόμος τους 

εργαζομένους τους, που βρίσκονται υπό αυτό το καθεστώς. Επιπλέον, 106.180 ελεύθεροι 

επαγγελματίες λαμβάνουν επίδομα εξαιτίας της πανδημίας. Εντούτοις, ακόμη και εάν 

αφαιρέσουμε τους προαναφερθέντες από το σύνολο των εγγεγραμμένων, ο αριθμός αυτός 

ξεπερνά τον αριθμό του Φεβρουαρίου του 2020, κατά 270.317 εργαζόμενους. Προβαίνοντας σε 

μία προσαρμοσμένη, εποχικά, ανάλυση παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι είναι αυξημένοι κατά 

109.451 εγγεγραμμένους σε σύγκριση με τον Οκτώβριο τ.έ., η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία 

για τον μήνα Νοέμβριο, συνεχίζοντας την αυξητική πορεία για επτά συνεχόμενους μήνες.  

Ο τομέας της εκπαίδευσης σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, με περίπου 29.735 νέες μηνιαίες 

εγγραφές, ακολουθούμενος από τον τομέα του εμπορίου, με μηνιαία αύξηση 28.789 

εγγεγραμμένων. Εξυπακούεται ότι η εστίαση συνέχισε την πτωτική πορεία, που παρατηρείται 

εξαιτίας της πτώσης του τουρισμού, με 62.633 λιγότερους εγγεγραμμένους από τον Οκτώβριο. 

Ο τομέας της υγείας, επίσης, συνέχισε την πτωτική πορεία που μετρά, τους τρεις τελευταίους 

μήνες, 58.563 λιγότερους εγγεγραμμένους. Σε ετήσια βάση παρατηρείται αύξηση των 

εγγεγραμμένων σε όλους τους τομείς, εκτός του χρηματοπιστωτικού, που έχει σημειώσει πτώση 

ύψους 1,63%, πιθανόν, εξαιτίας των απολύσεων και εθελοντικών απολύσεων των μεγάλων 

τραπεζών.  

Πέραν της υψηλής ανεργίας που έφθασε το 14,5%, η ισπανική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα με τη μερική απασχόληση και την έλλειψη συμβολαίων αορίστου χρόνου. 
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Κατά τον εξεταζόμενο μήνα, η κατάσταση των τελευταίων έβαινε βελτιωμένη αφού το 14% των 

συμβολαίων που υπογράφηκαν ήταν αορίστου χρόνου, ωστόσο τα δύο τρίτα των συμβολαίων 

αφορούσαν μερική απασχόληση ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου εργασίας.  
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