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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Απριλίου 2021. 
 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση (7/5) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor 

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

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

ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε (κατά 0,1%) σε 6,1% (από 6% τον Μάρτιο), ενώ ο αριθμός των 

ανέργων σε 9,8 εκατ. (από 9,7 εκατ. τον Μάρτιο 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 Απρίλιο 2021 κατά 266.000 εργαζόμενους (από 

770.000 τον Μάρτιο και 536.000 τον Φεβρουάριο), υπολειπόμενη ως προς τον Φεβρουάριο 

2020 (προ πανδημίας) κατά 8,2 εκατ. (ή -5,4%). Μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις κατεγράφησαν 

στους κλάδους ψυχαγωγίας & φιλοξενίας (+331.000, αλλά -2,8 εκατ. ή 16,8% συγκριτικά με τον 

Φεβρουάριο 2020), λοιπών υπηρεσιών (+44.000, αλλά -352.000 από 2/2020), δημόσιας 

εκπαίδευσης (σε τοπικό επίπεδο +31.000 αλλά -611.000 ως προς 2/2020, ενώ σε 

ομοσπονδιακό επίπεδο +9.000), υπηρεσιών πρόνοιας (+23.000, ήμισυ των οποίων για 

υπηρεσίες παιδικής μέριμνας, αλλά -286.000 από 2/2020) και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

(+19.000, αλλά -63.000 από 2/2020). 

Αντιθέτως, σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης στις επαγγελματικές/επιχειρηματικές 

υπηρεσίες, (υπηρεσίες εποχικού προσωπικού -111.000, αλλά -296.000 από 2/2020),στον 

κλάδο μεταφορών και αποθήκευσης (στις ταχυμεταφορές -77.000, αλλά +126.000 από 

2/2020), στη μεταποίηση (-18.000, από +54.000 τον Μάρτιο και +35.000 τον Φεβρουάριο 2021, 

αλλά -515.000 από 2/2020), στο λιανεμπόριο (-15.000, από +33.000 τον Μάρτιο, αλλά -

400.000 από 2/2020) και στην υγειονομική περίθαλψη (-4.000, αλλά -542.000 από 2/2020). 

Σημειώνεται, κατά τον Απρίλιο το επίπεδο απασχόλησης παρέμεινε αμετάβλητο στον 

κατασκευαστικό κλάδο (+917.000 το παρελθόν έτος, αλλά -196.000 από 2/2020) και σχεδόν το 

ίδιο (οριακή μεταβολή) στους κλάδους εξόρυξης, χονδρεμπορίου και πληροφορικής. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Απριλίου 2021 σε ΗΠΑ. 
 
Βάσει διόρθωσης, ως προς τα αναγνωρισμένα ελαττώματα υπολογισμών της Υπηρεσίας BLS, 

εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 7,6% τον Απρίλιο 2021, όπως αναφέρεται σε 

κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και “ρεαλιστικού” ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με 

εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of International Economics.  
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Εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης που κατεγράφη τον Απρίλιο είναι σχετικά 
απογοητευτικός, στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης ανάκαμψης της οικονομίας. Η αγορά εργασίας 
χαρακτηρίζεται αφενός από την ύπαρξη υψηλού αριθμού ανέργων, εν συγκρίσει προς το προ 
πανδημίας επίπεδο, αλλά αφετέρου από ιδιάζουσες συνθήκες υπό οποίες ναι μεν έχει ήδη 
αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση εργασίας από τις επιχειρήσεις αλλά χωρίς να απορροφάται η 
προσφορά του εργατικού δυναμικού, οποία εμφανίζεται να υπολείπεται (ενδεχομένως λόγω 
ανησυχιών για την πανδημία, αδυναμιών συστήματος παιδικής μέριμνας, ικανών παροχών 
ανεργίας κ.ά.), ενώ παράλληλα παρατηρείται οριακή μεν (0,7% τον Απρίλιο) αύξηση 
ημερομισθίων/μισθών, ως να επρόκειτο για συνθήκες αισθητά βελτιωμένου βαθμού 
απασχόλησης. 
 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται ότι τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά θα 
εξακολουθήσουν να αυξάνονται. Στον βαθμό που η ζήτηση και η προσφορά εργασίας δεν 
αντιστοιχούνται καλώς υπάρχει κίνδυνος ατελούς ανάκαμψης θέσεων εργασίας, ή/και 
πληθωριστικών πιέσεων βραχυπρόθεσμα ή/και μακροπρόθεσμα (υπερθέρμανση της 
οικονομίας λόγω αύξησης της κατανάλωσης και των επενδύσεων χωρίς η παραγωγή να 
καλύπτει την τελική ζήτηση προϊόντων/υπηρεσιών), ενώ σε περίπτωση ισορροπίας μεταξύ 
ζήτησης και προσφοράς θα είναι δυνατή η ταχεία επιστροφή σε υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
με πραγματικές αυξήσεις ημερομισθίων/μισθών. Εν προκειμένω, λόγω του βαθμού 
ανισορροπίας που παρατηρείται στην αγορά εργασίας (διαρκείς μεταβολές/αυξομειώσεις σε 
σειρά διαφόρων κλάδων της οικονομίας) δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί υπερισχύουσα τάση στις 
εξελίξεις της αγοράς εργασίας, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. 

https://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_05072021.pdf. 
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