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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Μαρτίου 2021. 
 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση (2/4) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor 

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

αριθμός ανέργων, μειώθηκαν, εν συγκρίσει με τον προηγούμενο μήνα (βλ. σχετ.). 

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε (κατά 0,2%) σε 6%, ενώ ο αριθμός των ανέργων 

σε 9,7 εκατ. (από 10 εκατ. τον Φεβρουάριο 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, 2,5% και 4 εκατ. αντίστοιχα). 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε τον Μάρτιο 2021 κατά 916.000 εργαζόμενους, 

υπολειπόμενη ως προς τον Φεβρουάριο 2020 κατά 8,4 εκατ. (ή -5,5%). Μεγαλύτερες αυξήσεις 

κατεγράφησαν στους κλάδους φιλοξενίας/εστίασης/ψυχαγωγίας (+280.000, αλλά -3,1 εκατ. ή 

18,5% συγκριτικά με Φεβρουάριο 2020), εκπαίδευσης (δημόσια:+190.000 και ιδιωτική: 

+64.000, αλλά από Φεβρουάριο 2020 σε δημόσια: -594.000 και -310.000 ιδιωτική), 

κατασκευών (+110.000 αλλά -182.000 από Φεβρουάριο 2020), 

επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (+66.000, αλλά -685.000 από Φεβρουάριο 

2020), μεταποίησης (+53.000, αλλά -515.000 από Φεβρουάριο 2020). Επίσης, μικρότερης 

κλίμακας αύξηση, κατεγράφη στους κλάδους μεταφορών και αποθήκευσης (+48.000, αλλά από 

Φεβρουάριο 2020 αύξηση στις ταχυμεταφορές κατά 23,3% με, αντιθέτως, μείωση 22,8% στις 

διαμετακομιστικές και επίγειες μεταφορές επιβατών και κατά 20,1% στις εναέριες μεταφορές), 

λοιπών υπηρεσιών (+42.000, αλλά -396.000 από Φεβρουάριο 2020), υπηρεσιών πρόνοιας 

(+25.000, αλλά -306.000 από Φεβρουάριο 2020), χονδρεμπορίου (+24.000, αλλά -234.000 

από Φεβρουάριο 2020), λιανεμπορίου (+23.000, αλλά -381.000 από Φεβρουάριο 2020), 

εξόρυξης (+21.000, αλλά -130.000 από κορύφωση τον Ιανουάριο 2019), και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (+16.000, αλλά -87.000 από Φεβρουάριο 2020).  

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Μαρτίου 2021 σε ΗΠΑ. 

Εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης που κατεγράφη τον Μάρτιο είναι σχετικά 

ικανοποιητικός, σε πλαίσιο ανάκαμψης της οικονομίας, εφόσον διατηρηθεί, σε οποία 

περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν περί τους 14 μήνες για να καλυφθούν οι απώλειες λόγω της 

πανδημίας, ενώ, ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να είναι υψηλό. 

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

εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 7,8% τον Μάρτιο 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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Η ανάκαμψη της αγοράς εργασίας οπωσδήποτε δεν θα επέλθει στο εγγύς μέλλον, καθόσον ο 

αριθμός των ανέργων παραμένει περί τα 10 εκ. άνω του επιπέδου προ πανδημίας. Ακόμα και 

αν διατηρηθεί ο τρέχων ρυθμός αύξησης της απασχόλησης δεν αναμένεται επιστροφή σε 

επίπεδα προ πανδημίας πριν τον Μάιο 2022. 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. 
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