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Η αγορά εργασίας και τα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία για το μήνα Ιούνιο τ.έ. 

 

Ο Ιούνιος αποτελεί τον μήνα κατά τον οποίο συνήθως η ανεργία μειώνεται περισσότερο  κατά τη 

διάρκεια του έτους ενώ αντίθετα οι απασχολούμενοι αυξάνονται σημαντικά, εξαιτίας, κυρίως, των 

εποχιακών θέσεων τουρισμού. Παρόλα αυτά, το τρέχον έτος, εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας στην εθνική οικονομία και της εξαιρετικά μειωμένης τουριστικής δραστηριότητας, η 

ανεργία αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ενώ ο αριθμός των 

απασχολούμενων ενισχύθηκε σε μικρό ποσοστό σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.  

Αναλυτικότερα, κατά τον Ιούνιο, οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 5.107 άτομα σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα του Μαΐου, φθάνοντας τους 3.862.883 ανέργους. Σε ετήσια βάση, η ανεργία 

αυξήθηκε κατά 28,09%. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον αναφερθέν μήνα, δεν είχε σημειωθεί 

αύξηση ανέργων από το 2008. Ένα σημαντικό ποσοστό των νέων ανέργων, 25.342 άτομα, 

προέρχεται από τον αγροτικό τομέα, δεδομένου ότι η συγκομιδή ορισμένων φρούτων έχει 

ολοκληρωθεί. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας και Κοινωνικής Οικονομίας, κ. 

Joaquin Pérez, παρατηρείται επιβράδυνση της αύξησης της ανεργίας σε σύγκριση με τον Μάιο, 

ενώ σχεδόν το ήμισυ των εγγεγραμμένων ανέργων προέρχεται από την Κοινότητα της Βαλένθια 

(ενδεχομένως και γιατί πολλοί ήταν εκείνοι, οι οποίοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν τις 1.000 θέσεις 

εργασίας που ανακοινώθηκαν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραλιών της εν λόγω 

Αυτόνομης Κοινότητας, αφού προκειμένου να γίνει η σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν 

να είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στην συγκεκριμένη Κοινότητα).  

Αναφορικά με την πρωτεύουσα της χώρας, την Μαδρίτη, οι άνεργοι έφθασαν τους 202.644, 

όντας 668 περισσότεροι από τον Μάιο και 43.289 περισσότεροι από τον Ιούνιο του 

προηγούμενου έτους, με τους νέους 16-24 ετών και τους 25-54 ετών να πλήττονται περισσότερο. 

Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων εργαζομένων έφθασε τους 18,62 εκατομμύρια, 

παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 0,37% ή 68.208 εργαζομένους. Ωστόσο, ο Ιούνιος 

είναι ο δεύτερος μήνας κατά τον οποίο οι εγγεγραμμένοι απασχολούμενοι αυξάνονται μετά την 

παρέλευση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019, ο αριθμός 

των  μισθωτών παρουσίασε πτώση κατά 893.360 άτομα ή 4,58%. Κατά την τελευταία ημέρα του 

Ιουνίου, ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 161.500 άτομα, εξαιτίας κυρίως θέσεων 

εργασίας στον εκπαιδευτικό τομέα, οι οποίοι όμως θα επιστρέψουν στις θέσεις τους από τον 

επόμενο Σεπτέμβριο.  

Σημαντικός βέβαια είναι και ο αριθμός των εργαζομένων που ξεκίνησαν εκ νέου την εργασία 

τους, σε συνέχεια της προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) τους, που για τον Ιούνιο έφθασε 

τους 1,17 εκατομμύρια. Στους εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονταν υπό το συγκεκριμένο 

καθεστώς, τον Μάιο δόθηκαν 3,31 δις ευρώ από το κράτος, ενώ το σύνολο των επιδομάτων 

ανεργίας ξεπέρασε τα 2,2 δις ευρώ για τον ίδιο μήνα. 
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