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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Δεκεμβρίου 2021. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση (7/1) της Υπηρεσίας BLS/ Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 

Εργασίας των ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο 2021 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε περαιτέρω, 

διαμορφούμενο πλέον σε 3,9% (-0,3% από τον Νοέμβριο, βλ. σχετ.), με παράλληλη μείωση 

του συνολικού αριθμού ανέργων σε 6,3 εκ. (από 6,9 εκ.). Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας 

ΗΠΑ συνεχίζουν να βελτιώνονται, προσεγγίζοντας τα αντίστοιχα προ πανδημίας επίπεδα 

(Φεβρουάριος 2020: ποσοστό ανεργίας 3,5% και συνολικός αριθμός ανέργων 5,7 εκατ.). 

 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 199.000 εργαζόμενους από τον προηγούμενο μήνα, 

αύξηση μικρότερη από την αναμενόμενη, καθώς η προσφορά εργασίας παραμένει 

περιορισμένη. Καθόσον, στο πλαίσιο αυτό, εργοδότες αυξάνουν τις προσφερόμενες αμοιβές 

λόγω ανταγωνισμού για προσέλκυση διαθέσιμων εργαζόμενων, το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε 

σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο κατά 4,7%, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υψηλών 

πληθωριστικών πιέσεων. Κατά μέσο όρο, καθ’ όλο το 2021 η αύξηση θέσεων εργασίας 

κυμάνθηκε περί τις 537.000 μηνιαίως, ή 4,6% (έβδομη καλύτερη ετήσια επίδοση αύξησης 

θέσεων εργασίας από τον 2οΠΠ), με συνολική αύξηση 18,8 εκατ. από τον Απρίλιο 2020 (αλλά, 

-2,3% από το επίπεδο προ πανδημίας, Φεβρουαρίου 2020). 

 

Ως προς την κατανομή των νέων θέσεων εργασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 

σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους κλάδους φιλοξενίας και αναψυχής (+53.000), 

επαγγελματικών υπηρεσιών (+43.000) και μεταποίησης (+26.000). 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Δεκεμβρίου 2021 στις ΗΠΑ. 

 

Βάσει διόρθωσης, ως προς τα αναγνωρισμένα ελαττώματα υπολογισμών της Υπηρεσίας BLS, 

εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 5% τον Δεκέμβριο 2021 (-0,4%, από 5,4% τον 

Νοέμβριο), όπως σε κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και “ρεαλιστικού” ποσοστού 

ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of International Economics. 

 

 

Φεβρουάριος  
2020 
(προ 

πανδημίας) 

Οκτώβριος 
2021 

Νοέμβριος 
2021 

Δεκέμβριος 
2021 

 
Μεταβολή 
(2/20-12/21) 
 

Επίσημο 
ποσοστό 
ανεργίας 

3,5 4,6 4,2 3,9 +0,4 

Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

3,5 6,0 5,4 5,0 +1,5 



Αν και το επίσημο ποσοστό ανεργίας απέχει πλέον μόλις 0,4% από το προ πανδημίας επίπεδο, 

η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει λιγότερο αναλογικά προς το ποσοστό αυτό, καθώς το 

εργατικό δυναμικό αποκαθίσταται με αργούς ρυθμούς (το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό υπολείπεται κατά 0,9% από την περίοδο προ πανδημίας). Ομοίως, η αναλογία 

απασχόλησης-πληθυσμού διαφέρει ακόμη -1,2% από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020 (προ 

πανδημίας). Συνολικά, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης το 2021 ήταν σε γενικές γραμμές 

ο αναμενόμενος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, εμφανίζοντας ωστόσο 

χαρακτηριστικά αφενός ταχύτερης της αναμενόμενης μείωση του ποσοστού ανεργίας αλλά 

αφετέρου βραδύτερης της αναμενόμενης βελτίωσης του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό. 

 

Με δεδομένο ότι η δημοσιονομική πολιτική θα είναι επεκτατική το 2022, καθώς αναμένεται να 

εισρεύσουν στην α/ οικονομία άνω των $ 500 δισ. από το Αμερικανικό Σχέδιο Διάσωσης, ποσό 

το οποίο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο εφόσον εγκριθεί από το Κογκρέσο το Νομοσχέδιο 

Build Back Better, ενώ και η νομισματική πολιτική αναμένεται θα παραμείνει ευνοϊκή, εκτιμάται 

θα συνεχισθεί η σύγκλιση της α/ οικονομίας προς τα επίπεδα προ πανδημίας. Πάντως, οι δύο 

σχετικές μεταβλητές είναι αφενός ο ρυθμός επιστροφής του εργατικού δυναμικού και η σχέση 

του ρυθμού αυτού με την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον. 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - December 2021", 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. 
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