
Απασχόληση 

Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον 

Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων 

εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των εργοδοτών 

στην πορεία της αμερικανικής οικονομίας. 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποδείχτηκε σημαντικότερη ακόμη και από 

τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις των οικονομολόγων, ενώ τον Οκτώβριο οι νέες θέσεις 

εργασίας που είχαν δημιουργηθεί ήταν 243.000 Το ποσοστό της ανεργίας έπεσε στο 

5,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. 

Παρόλα αυτά, το ποσοστό της ανεργίας τον Ιανουάριο τ.έ. ανέβηκε στο 5,7%, 

καθώς περισσότεροι Αμερικανοί αποφασίζουν να αναζητήσουν εργασία. Σύμφωνα με 

στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ΗΠΑ, καλύτερα από το αναμενόμενο εξελίχθηκε η 

αγορά εργασίας τον Φεβρουάριο, αφού δημιουργήθηκαν 295.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Είναι ο 12ος μήνας στη σειρά, που η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ξεπέρασε το όριο 

των 200.000, που θεωρείται ενδεικτικό μίας ισχυρής ανάκαμψης για τις ΗΠΑ. Το δε 

ποσοστό ανεργίας έπεσε σε 5,5%, από 5,7% τον Ιανουάριο, πιο κοντά δηλαδή στο 

ποσοστό πλήρους απασχόλησης που έχει θέσει η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Βάσει 

των στοιχείων, μάλιστα, μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, η αμερικανική οικονομία 

έχει δημιουργήσει πάνω από 1.000.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Η προσοχή των αναλυτών και του αμερικανικού οικονομικού επιτελείου 

στρέφεται τώρα, στις αποδοχές των εργαζομένων. Αυτές αυξήθηκαν 2%, σε σχέση με 

πέρυσι, ποσοστό που θεωρείται ότι δεν είναι αρκετά υψηλό. Το μέσο ημερομίσθιο στις 

ΗΠΑ, για οκτώ ώρες εργασίας, βρίσκεται στα 198 δολ., ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές 

των Αμερικανών εργαζομένων είναι 24,78 δολ.. 

Επίσης, προβληματισμό προκαλεί η στασιμότητα στο ποσοστό συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας, δείκτης που καταγράφει την επιθυμία των πολιτών να αναζητήσουν 

δουλειά. Το Φεβρουάριο τ.έ. το ποσοστό παρέμεινε στο 62,8%. 

Τα στοιχεία από την αγορά εργασίας των ΗΠΑ λειτουργούν ως βαρόμετρο για 

την υγεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για 

το ενδεχόμενο η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα να αποφασίσει άνοδο των επιτοκίων. 

http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
http://gr.euronews.com/tag/jobs/
http://gr.euronews.com/2015/02/06/strong-us-job-gains-make-mid-year-interest-rate-hike-more-likely/
http://gr.euronews.com/tag/usa/


Τα αμερικανικά επιτόκια παραμένουν σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα από την εποχή 

της κρίσης του 2008 και η πιθανότητα ανόδου τους προκαλεί παρενέργειες στις 

χρηματαγορές όλου του κόσμου. 

Κάτωθι, τα Γραφήματα 1-4 και ο Πίνακας 1 παρακολουθούν την ιστορική εξέλιξη 

της ανεργίας την τελευταία 15ετία. 

 
Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 

 

 



Γράφημα 2: Ανεργία (ατόμων ηλικίας 16 και άνω), 1990-2015 
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* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015), Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

Ουάσιγκτων   
 
Γράφημα 3: Ποσοστό ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 
 
 



Γράφημα 4: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 

 

Πίνακας 1: Ενάρξεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 2007-2015 

Job Openings and Labor Turnover Survey 

Industry: Total private 
Region: Total US 
Data Element: Job openings 
Rate/Level: Rate (seasonally adjusted) 
 

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2007 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 3.2 3.2 3.2

2008 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 2.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.3 2.4

2009 2.1 2.2 1.9 1.7 1.9 1.9 1.7 1.8 2.0 1.8 1.9 2.0

2010 2.1 2.0 2.1 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.4 2.5 2.3

2011 2.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.7 2.5 2.8 2.7 2.5 2.8

2012 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8

2013 2.9 3.1 3.0 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0

2014 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 3.4 3.6 3.6 3.6

2015 3.7(P)                



Job Openings and Labor Turnover Survey 

Industry: Total private 
Region: Total US 
Data Element: Job openings 
Rate/Level: Rate (seasonally adjusted) 
 

 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

P : preliminary 

* U.S. Bureau of Labor Statistics (Data extracted on: April 2, 2015)   
 

Το 2014, το ετήσιο μέσο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλες τις αμερικανικές 

πολιτείες, για πρώτη φορά από το 1984. Η δε αναλογία απασχόλησης-πληθυσμού 

αυξήθηκε σε 35 πολιτείες και την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, μειώθηκε σε 12 πολιτείες, ενώ 

παρέμεινε αμετάβλητη σε 3 πολιτείες. Το ποσοστό  ανεργίας υποχώρησε κατά 1,2 

ποσοστιαίες μονάδες σε 6,2% το 2014, ενώ σε εθνικό επίπεδο η αναλογία απασχόλησης-

πληθυσμού αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 59%. Σε περιφερειακό επίπεδο, 

το ετήσιο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε σχέση με το 2013, με τις μεσοδυτικές και 

βορειοανατολικές πολιτείες να καταγράφουν την μεγαλύτερη υποχώρηση (-1,4 

ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Στις μεσοδυτικές πολιτείες παρατηρήθηκε το χαμηλότερο 

ποσοστό ανεργίας το 2014 (5,8%), ενώ στις δυτικές πολιτείες κατεγράφη το υψηλότερο 

ποσοστό (6,8%). 



Γράφημα 5: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσια μεταβολή και ετήσιοι μέσοι όροι 
2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Σε πολιτειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη υποχώρηση της ανεργίας σημειώθηκε στο 

Ιλλινόις (-2 ποσοστιαίες μονάδες), με Κολοράντο, Βόρεια Καρολίνα και Οχάιο να 

ακολουθούν (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες εκάστη). Επίσης, τουλάχιστον 20 πολιτείες 

κατέγραψαν μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα.  

Σε μέσους ετήσιους όρους, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το 2014 εμφάνισε η 

Βόρεια Ντακότα (2,8%), με τη Νεμπράσκα (3,3%) και τη Νότια Ντακότα (3,4%) να 

ακολουθούν. Έντεκα πολιτείες κατέγραψαν μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας κάτω από 

5%, ενώ ο Μισισιπής και η Νεβάδα είχαν τα υψηλότερα ποσοστά (7,8% εκάστη).  



Γράφημα 6: Ποσοστά ανεργίας σε πολιτειακό επίπεδο, ετήσιοι μέσοι όροι 2014  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν και τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, 

με τις δαπάνες μισθοδοσίας (εξαιρουμένης της μισθοδοσίας επί αγροτικής απασχόλησης) 

να αυξάνονται κατά 295.000 δολ. ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, και το ποσοστό ανεργίας να 

συρρικνώνεται στο 5,5%. Τα κέρδη εργασίας εμφανίστηκαν στον τομέα των υπηρεσιών, 

στις γενικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, στον κατασκευαστικό τομέα, στις υπηρεσίες 

υγείας, στον τομέα των μεταφορών και της αποθήκευσης. 

Τα Γραφήματα 7-10 σκιαγραφούν εν γένει την ιστορική πορεία της ανεργίας και 

της απασχόλησης. 



Γράφημα 7: Ποσοστά ανεργίας & Απασχόληση Φεβρ. 2013 – Φεβρ. 2015 (εποχικά 
προσαρμοσμένα)  

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Γράφημα 8: Απασχόληση (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 



Γράφημα 9: Απασχόληση αναλογικά προς πληθυσμό (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-
2015 
 

 



Γράφημα 10: Ποσοστό συμμετοχής εργατικού δυναμικού, 1990-2015  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  

 

Βέβαια, προβληματισμό δημιουργεί το εμμένον ποσοστό των μακροχρόνια 

ανέργων, που κατά πολλούς αναλυτές θεωρείται ως η κύρια αιτία για την αργή 

αποκλιμάκωση του Γενικού Δείκτη, σε πείσμα των γενικότερων θετικών μηνυμάτων από 

την οικονομία. Αν και ο δείκτης ανέργων σε αναζήτηση εργασίας υποχώρησε το 2014, το 

ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (>27 εβδομάδες) παρέμεινε αρκετά υψηλότερα από 

τα προ-κρίσης επίπεδα, συντηρώντας τις πιέσεις επί της αγοράς εργασίας. 



 
Γράφημα 11: Μακροχρόνια άνεργοι  
                      (σκίαση αντιστοιχεί σε περιόδους ύφεσης) 

 

 

Γράφημα 12: Ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας, 1994-2014  
 

 



 
 

*μπλε γραμμή: άνεργοι έως 26 εβδομ., πορτοκαλί γραμμή: άνεργοι 27 εβδομ. και πάνω 
διακεκομμένες γραμμές: αντίστοιχοι μέσοι όροι περιόδου 2001-2007 (προ κρίσης επίπεδα) 
**στοιχεία από US Bureau of Labor Statistics 

 
 
Γράφημα 13: Μακροχρόνια άνεργοι ως ποσοστό ανέργων  
 

 



 

Η μακροχρόνια παραμονή σε καθεστώς ανεργίας δημιουργεί όχι μόνο κινδύνους 

“στιγματισμού” για τους ανέργους, αλλά και απώλειας εργασιακών προσόντων, 

επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας και διαιωνίζοντας το 

πρόβλημα. Ο αριθμός των αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξάνει τους 

τελευταίους μήνες, ενώ η πτώση του επίσημου δείκτη ανεργίας στις ΗΠΑ από το υψηλό 

του σχεδόν 10% στα τέλη του 2009, στο 5,5% τον Φεβρουάριο του 2015, είναι ψευδής, 

υποστηρίζουν αναλυτές, αφού περίπου 93 εκατ. Αμερικανοί που βγήκαν εκτός αγοράς 

εργασίας δεν αναζητούν καν εργασία και ως εκ τούτου δεν προσμετρώνται στους 

ανέργους. 

 

Γράφημα 14: Λόγοι ανεργίας (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα), 1990-2015 

 

 

Από την άλλη, όπως σημειώνει ο Business Insider, το πραγματικό ποσοστό 

ανεργίας αγγίζει το 35%, αφού 102 εκατ. Αμερικανοί δεν εργάζονται, περιλαμβανομένων 



και των 9 εκατ. που λογίζονται ως άνεργοι αλλά και τον 93 εκατ. που δεν ψάχνουν για 

δουλειά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, 92,9 εκατ. 

ενήλικοι δεν βρίσκονταν στο εργατικό δυναμικό τον Φεβρουάριο, αριθμός που είναι 

ιστορικό υψηλό, από τα 79,2 εκατ. που ήταν πριν από δύο χρόνια. Το ποσοστό των 

ενηλίκων που εργάζονται ή ψάχνουν για εργασία είχε τον Φεβρουάριο πέσει σε χαμηλό 

37 ετών στο 62,8% από το 66% στο τέλος της ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στους 

οκτώ ενήλικες απλά κάθονται, χωρίς να κάνουν τίποτα. 

Μόνο το 46% των Αμερικανών, σημειώνει ο Business Insider, εργάζεται δηλαδή 

148 εκατ. από τα 320 εκατ. πληθυσμού από τα οποία τα 250 εκατ. είναι άτομα άνω των 

16 ετών. Στον ανενεργό πληθυσμό πρέπει να προστεθούν παιδιά, συνταξιούχοι, φοιτητές, 

μητέρες που ασχολούνται με οικιακά και όσοι δεν αναζητούν εργασία. 

Η αγωνία βέβαια των αναλυτών είναι κατά πόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί η 

αμερικανική οικονομία, όταν σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί δεν δουλεύουν. 
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