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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Ιουνίου 2021. 

 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση (2/7) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor 

Statistics του Υπουργείου Εργασίας, τον Ιούνιο 2021 τα δύο μεγέθη, ποσοστό ανεργίας και 

αριθμός ανέργων, μεταβλήθηκαν οριακά, ως προς τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε οριακά (κατά 0,1%) σε 5,9% (από 5,8% τον Μάϊο), ενώ ο αριθμός 

των ανέργων αυξήθηκε σε 9,5 εκατ. (από 9,3 εκατ. τον Μάϊο 2021). Παρά το ότι και τα δύο 

μεγέθη είναι χαμηλότερα ως προς τις κορυφώσεις του Απριλίου 2020 (έναρξης μέτρων κατά 

της πανδημίας), ωστόσο εξακολουθούν να είναι αυξημένα, ως προς τον Φεβρουάριο 2020 (προ 

πανδημίας, 3,5% και 5,7 εκατ. αντίστοιχα). 

 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε τον Ιούνιο 2021 κατά 850.000 εργαζόμενους (από αυξήσεις 

583.000 τον Μάϊο και 269.000 τον Απρίλιο), υπολειπόμενη ως προς τον Φεβρουάριο 2020 

(προ πανδημίας) κατά 6,8 εκατ. (ή -4,4%). Μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις κατεγράφησαν 

στους κλάδους ψυχαγωγίας & φιλοξενίας (+343.000, αλλά -2,2 εκατ. ή -12,9% ως προς τον 

Φεβρουάριο 2020), δημόσιας & ιδιωτικής εκπαίδευσης (+155.000, αλλά -414.000 από 2/2020), 
επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (+72.000, αλλά -633.000 από 2/2020), 

λιανεμπορίου (+67.000, αλλά -303.000 ή 1,9% από 2/2020) και λοιπών υπηρεσιών (+56.000, 

αλλά -297.000 από 2/2020). Επιπλέον, μικρές αυξήσεις κατεγράφησαν στον τομέα κοινωνικής 

πρόνοιας (+32.000 αλλά -236.000 από 2/2020) και στους κλάδους χονδρεμπορίου (+21.000, 

αλλά -192.000 από 2/2020), εξόρυξης (+10.000 αλλά -110.000 από την κορύφωση που 

σημειώθηκε 1/2019), μεταποίησης (+15.000, αλλά -481.000 από 2/2020), μεταφορών και 

αποθήκευσης (+11.000, αλλά -94.000 από 2/2020). Αντίθετα, κατεγράφη μείωση της 

απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο (-7.000, ήδη -238.000 από 2/2020). 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Ιουνίου 2021 σε ΗΠΑ. 

 

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

εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 7,3% τον Ιούνιο 2021, χωρίς μεταβολή από τον 

προηγούμενο μήνα, βλ. κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και “ρεαλιστικού” 

ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of International 

Economics. 

 

 

Φεβρουάριος  
2020 
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Μεταβολή 
(2/20-6/21) 
 

Επίσημο 
ποσοστό 
ανεργίας  

3.5 6.1 5.8 5.9 +2.4 



Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

 

3.5 7.6 7.3 7.3 +3.8 

 
Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης τον Ιούνιο (+ 850.000) είναι αισθητά βελτιωμένος από τη 
μέση μηνιαία αύξηση 546.000 νέων θέσεων εργασίας τους τρεις προηγούμενους μήνες, και 
ταχύτερος του αντίστοιχου ρυθμού τους τρεις μήνες πριν τους τελευταίους. Σε κάθε περίπτωση, 
ο αριθμός των ανέργων παραμένει υψηλός (9 εκατ., έναντι περίπου 10 εκατ. τον προηγούμενο 
μήνα), όπως και το ποσοστό ανεργίας (5,9%). Ταυτόχρονα, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενα, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ιδιάζουσες συνθήκες υπό 
οποίες ναι μεν έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση εργασίας από τις επιχειρήσεις (π.χ. υψηλό 
επίπεδο αγγελιών ζήτησης) αλλά δεν απορροφάται η προσφορά του εργατικού δυναμικού (με 
υψηλό επίπεδο παραιτήσεων), προσιδιάζοντας συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης, 
ενώ, επίσης, τους τελευταίους 15 μήνες αντί βραδύτερης αύξησης μισθών, λόγω υψηλότερης 
ανεργίας, υπήρξε συνεχής αύξηση μισθών, με σχετικά ταχύ ρυθμό άνω του 6% (ταχύτερα από 
οποιαδήποτε προ-πανδημική περίοδο από τη δεκαετία του 1980). 
 
Κατά τους αναλυτές ο χρόνος εξακολουθεί να είναι καθοριστικός παράγοντας ρύθμισης της 
αγοράς (για βέλτιστη αντιστοίχιση ζήτησης-προσφοράς, βελτίωση των συνθηκών της 
πανδημίας, λήξη των παροχών ανεργίας), ενώ δεν υπάρχει βάσιμη πρόβλεψη του σχετικού 
χρονοδιαγράμματος και εξελίξεων (αν θα ανακτηθούν οι 9 εκ. θέσεις εργασίας που 
υπολείπονται, ή μόνο υποσύνολο αυτών, και σε ποιο χρονικό ορίζοντα). 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - June 2021", 

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