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Θέμα: Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Οκτωβρίου 2021. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση (5/11) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, τον Οκτώβριο του 2021 τα δύο μεγέθη, ποσοστό ανεργίας και αριθμός 

ανέργων, μειώθηκαν ως προς τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας 

διαμορφώθηκε σε 4,6% (-0,2% από τον Σεπτέμβριο), ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 

σε 7,41 εκατ., από 7,67 εκατ. τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Παρά τη βελτίωση που 

παρουσιάζουν αμφότερα τα μεγέθη, η διαφορά από τα προ πανδημίας επίπεδα (τον 

Φεβρουάριο 2020) εξακολουθεί να είναι μεγάλη (προ πανδημίας, ποσοστό ανεργίας 3,5% και 

συνολικός αριθμός ανέργων 5,7 εκατ.). 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε τον Οκτώβριο 2021 κατά 531.000 εργαζόμενους, 

ανακάμπτοντας σε σχέση με τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο κατά τους οποίους η κάλυψη 

θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε σημαντικά κυρίως λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Αναφορικά 

με την κατανομή των νέων θέσεων εργασίας τον Οκτώβριο, αξιοσημείωτη είναι η διασπορά σε 

μεγάλο αριθμό κλάδων της α/ οικονομίας με μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις στους κλάδους 

τουρισμού και ψυχαγωγίας (+164.000), επαγγελματικών υπηρεσιών (+100.000), μεταποίησης 

(+60.000) και μεταφορών (+54.000). 

Σημειώνεται ότι τα επίσημα νέα στοιχεία, καλύτερα από τις  σχετικές προβλέψεις οικονομικών 

αναλυτών, υποδηλώνουν ότι αυξάνεται ο αριθμός των α/ εργαζομένων που  επιστρέφουν στην 

αγορά εργασίας καθώς ο αντίκτυπος της πανδημίας στην οικονομία υποχωρεί. Μεταξύ άλλων 

στοιχείων της αγοράς εργασίας, ξεχωρίζει η αύξηση του μέσου ημερομισθίου, τάξης +4,4%  σε 

ετήσια βάση (εκ των μεγαλύτερων αυξήσεων των τελευταίων δεκαετιών), με αύξηση του 

ονομαστικού μέσου ημερομισθίου τον Οκτώβριο τρ. έ. κατά +0,4% (σε $ 30,96). 

Επιπλέον, μείωση κατεγράφη ως προς τον αριθμό νέων αιτήσεων χορήγησης επιδόματος 

ανεργίας, για πέμπτη συνεχή εβδομάδα, κατά 14.000, σε εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο 

τάξης 269.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 30/10 (χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα 

Μαρτίου 2020, όταν τέθηκε σε εφαρμογή σειρά ποικίλων μέτρων περιορισμού της οικονομικής 

δραστηριότητας για ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού). 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Αυγούστου 2021 σε ΗΠΑ. 

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

εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 6% τον Οκτώβριο 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 5,2 4,8 4,6 +1,1 

Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

3,5 6,6 6,2 6,0 +2,5 

 

 
Παρά την εκ νέου επιτάχυνση του ρυθμού δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων, περίπου 6,2 εκ., παραμένει, ως προς το προ πανδημίας επίπεδο, εκτός 
της αγοράς εργασίας, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στην αγορά 
εργασίας ήταν τον Οκτώβριο 61,6% (1,2 ποσοστιαίες μονάδες κάτω του αντίστοιχου προ-
πανδημίας). Με τον τρέχοντα ρυθμό δημιουργίας νέων θέσεων εκτιμάται αποκατάσταση των 
θέσεων εργασίας σε προ-Covid επίπεδα σε 13 περίπου μήνες. 
 

Ως προς το εργατικό δυναμικό που παραμένει εκτός της αγοράς εργασίας, εκτιμάται ότι ήμισυ 

του συνόλου αποφεύγει να εργαστεί για σειρά επιμέρους λόγων όπως ανησυχίες για την 

εξελισσόμενη πανδημία αλλά και συσσώρευση αποταμιεύσεων, ενδεχομένως μέσω κρατικών 

αποζημιώσεων και επιδομάτων, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες επιτρέπουν την 

αποχή από την εργασία, ήδη, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι, καθώς η 

επιδημία έπληξε κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα, παρατηρείται σημαντική μετατόπιση του 

εργατικού δυναμικού σε άλλες, ενδεχομένως λιγότερο πληγείσες, πολιτείες μακριά από τον 

τόπο εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή στα προ-πανδημίας επίπεδα 

απασχόλησης θα απαιτήσει σημαντική αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. 

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

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

 

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

