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Θέμα: Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Αυγούστου 2021. 
 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση (3/9) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor 
Statistics του Υπουργείου Εργασίας, τον Αύγουστο του 2021 τα δύο μεγέθη, ποσοστό ανεργίας 
και αριθμός ανέργων, μειώθηκαν ως προς τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 
ανεργίας διαμορφώθηκε σε 5,2% (-0,2% από τον Ιούλιο), ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 
σε 8,4 εκατ., από 8,7 εκατ. τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Παρά τη σαφή βελτίωση που 
παρουσιάζουν αμφότερα μεγέθη, η διαφορά από τα προ πανδημίας επίπεδα   (Φεβρουάριος 
2020) εξακολουθεί να είναι μεγάλη (προ πανδημίας το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,5% ενώ ο 
συνολικός αριθμός ανέργων 5,7 εκατ.). 
 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε τον Αύγουστο 2021 κατά 235.000 εργαζόμενους, 
παρουσιάζοντας σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τους αμέσως προηγούμενους μήνες (1,1 
εκ. νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο και 962.000 τον Ιούνιο), με αρνητική διαφορά περίπου 3,5% 
από την προ πανδημίας περίοδο. Αναφορικά με την κατανομή των θέσεων εργασίας, 
μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις κατεγράφησαν στους κλάδους 
επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (+74.000), μεταφορών και αποθήκευσης 
(+53.000, πρώτος κλάδος στον οποίο ο συνολικός αριθμός εργαζομένων υπερβαίνει, έστω και 
περιορισμένα, τα προ πανδημίας επίπεδα, κυρίως λόγω της κατακόρυφης αύξησης της 
ζήτησης σε υπηρεσίες logistics και ταχυμεταφορές), μεταποίησης (+37.000 νέες θέσεις, κυρίως 
στην αυτοκινητοβιομηχανία), λοιπών υπηρεσιών (+37.000) και στις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (+16.000). Αντίθετα, σημαντική μείωση εργαζομένων παρατηρήθηκε στο 
λιανεμπόριο (-29.0000), ιδίως στον κλάδο εστίασης, η οποία σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στη 
διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα. 
 
 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Αυγούστου 2021 σε ΗΠΑ. 
 

Βάσει διόρθωσης, ως προς τα αναγνωρισμένα ελαττώματα υπολογισμών της Υπηρεσίας BLS, 
εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 6,6% τον Αύγουστο 2021, ως οριακή υποχώρηση 
0,2%  από τον προηγούμενο μήνα, όπως σε κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και 
“ρεαλιστικού” ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of 
International Economics. 
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Επίσημο 
ποσοστό 
ανεργίας  

3,5 5,9 5,4 5,2 +2,1 

Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

 

3,5 7,3 6,8 6,6 +3,1 



 

Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης τον Αύγουστο (+ 235.000) έχει υποχωρήσει σημαντικά 
σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες (όπως προαναφέρθηκε για τον Ιούλιο και Ιούνιο), 
όντας περισσότερο από 50% χαμηλότερος από τη μέση μηνιαία αύξηση 586.000 κατά το 2021, 
ενώ ο αριθμός των ανέργων παραμένει υψηλός (8,4 εκατ.), αντίστοιχα με το ποσοστό ανεργίας 
(5,2%).  
 
Συντοχρόνω, η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ιδιάζουσες συνθήκες, 
καθώς παρατηρείται υψηλή ζήτηση για προσλήψεις, τις οποίες όμως η προσφορά εργασίας 
δεν μπορεί να καλύψει, με αποτέλεσμα την αύξηση 0,6% του μέσου ονομαστικού ωρομισθίου 
κατά τον Αύγουστο, οποία αύξηση είναι διπλάσια ως προς τους προηγούμενους επτά μήνες. 
Παράλληλα, παραδόξως, παρατηρείται επίσης αύξηση της παραγωγικότητας και αύξηση των 
ωρών εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του ΑΕΠ σε επίπεδο υψηλότερο της περιόδου προ 
COVID-19 (ως προς την σημαντική, σε ετήσια βάση, αύξηση 6,5% του ΑΕΠ το β΄ τρίμηνο τρ.έ., 
0,8% υψηλότερα του ΑΕΠ 4ου τριμήνου 2019). 
 
Πάντως, σύμφωνα με πολλούς οικονομολόγους, ο χρόνος εξακολουθεί να αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων στην αγορά εργασίας (σημείο ισορροπίας προσφοράς 
και ζήτησης θέσεων εργασίας, αντιμετώπιση πανδημίας, διακοπή επιδομάτων ανεργίας). 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - August 2021", 
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf 
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