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Δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας τους τελευταίους 12 μήνες στην Ισπανία
Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του Υπουργείου Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Μετανάστευσης της Ισπανίας, τους τελευταίους 12 μήνες δημιουργήθηκαν 700.000 θέσεις
απασχόλησης στη χώρα, σε εποχιακά και ημερολογιακά προσαρμοσμένους όρους. Συνεπώς, ο
συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στην Ισπανία υπολογίζεται ότι θα είναι ίσος με
20.176.141 άτομα στο τέλος τρέχοντος μηνός.
Αξίζει να αναφερθεί ότι σε τρεις είναι οι κλάδοι στους οποίους δημιουργήθηκαν οι περισσότερες
νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, διακρίθηκε ο τομέας της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών, στον οποίο οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 98.554, σημειώνοντας
αύξηση ύψους 17%, από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2022. Έπειτα, ακολούθησε
ο κλάδος της εκπαίδευσης, στον οποίο προστέθηκαν 127.626 νέοι εργαζόμενοι, άνοδος της
τάξης του 12,3%, σε σύγκριση με τα προ πανδημικά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τον Ιούλιο
μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση κατά 115.000, λόγω της τερματισμού των
μαθημάτων στα σχολεία και των επιπρόσθετων προσλήψεων, λόγω της πανδημίας. Ο τρίτος
κλάδος αφορά τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, όπου
δημιουργήθηκαν 97.978 νέες θέσεις εργασίας, 9,2% περισσότεροι απασχολούμενοι σε σχέση
με τα προ πανδημίας δεδομένα.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο τομείς, οι οποίοι δεν έχουν ανακάμψει σε όρους απασχόλησης, σε
σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά για τον κλάδο της
εστίασης, στον οποίο οι απασχολούμενοι είναι λιγότεροι κατά 16.709 και τον χρηματοπιστωτικό
κλάδο, όπου το πλήθος των εργαζομένων είναι μικρότερο κατά 9.654, σε σχέση με τα επίπεδα
της προ πανδημικής περιόδου.
Τέλος, επισημαίνεται από την ισπανική Κυβέρνηση, ότι η ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας
βελτιώθηκε, χάρη στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ του Ιανουαρίου και
του Μαρτίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το 10% των νέων συμβάσεων εργασίας, που ήταν
αορίστου χρόνου πριν από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, φέτος έφτασαν το 50%, με τους
μόνιμους εργαζομένους να αποτελούν πλέον το 81% (από 69% που ήταν παλαιότερα) των
συνολικών εγγεγραμμένων στην Κοινωνική Ασφάλιση.
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