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Стопа незапослености у САД на рекордних 9,4 одсто, након што је 345.000 Американаца
у мају остало без посла. Према најновијим подацима, око 14,5 милиона људи у САД
незапослено.

  

Стопа незапослености у САД достигла је нови негативан рекорд у протеклих четврт
века и износи 9,4 одсто, указује нови владин извештај о стању на тржишту рада.

  

У мају, према извештају, око 345.000 Американаца остало је без посла, што указује, како
наводи "Њујорк тајмс", да је крај рецесији далеко.

  

Проценат незапослених који трагају за послом се увећао више него што се то очекивало
јер се све више људи укључује у лов на радна места.

  

Економисти су охрабрени смањеним темпом губљења послова, али упозоравају да је
вероватно да ће се тренд раста стопе незапослености наставити током године.

  

На финансијском тржишту приметан је опоравак који улива наду да ће глобални
опоравак привреде смањити проблеме настале на тржишту рада. Међутим, подаци да је
од почетка рецесије 2007. године, чак 6 милиона радних места угашено и да је 14,5
милиона људи у САД без посла, тешко може да охрабри грађане.

  

"То су застрашујући бројеви и даље смо милионима миља далеко од опоравка", каже
економски стручњак Ијан Шепердсон.

  

У нормалним временима, пише "Њујорк тајмс", оволики број људи који су остали без
посла у само једном месецу био би раван катастрофи. Међутим, након 18 месеци највеће
рецесије од тридесетих година прошлог века, економисти сматрају да умеренији темпо
раста стопе незапослености указује да је привреда живнула и да се осећа стимуланс из
Владиног пакета за спас.
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Током прва три месеца 2009. године, америчка привреда је просечно губила више од
700.000 послова месечно. Међутим, тај тренд је успорен, и у априлу је "само" 504.000
људи остало без посла, што је процењено као знак да се раст стопе незапослености
неће вечно наставити.

  

У односу на ове бројеве, мајски губитак од 345.000 радних места може додатно да иде у
прилог оптимистичним предвиђањима о опоравку. Међутим, нису све прогнозе тако
светле. Економиста Бернард Баумол ситуацију назива депримирајућом. "Нека сумње да
ће стопа незапослености наставити да расте", предвиђа економиста.

  

Само "Џенерал моторс" је ове недеље објавио затварање 14 фабрика широм земље,
укључујући неколико у држави Мичиген, која има највишу стопу незапослености у САД,
пише "Њујорк тајмс".

  

Гашењем фабрика без посла ће остати око 20.000 радника, а то је само део смањења
броја запослених које планира посрнули гигант аутомобилске индустрије.

  

Неки економисти предвиђају додатних два милиона угашених радних места, сматрајући
да ће тржиште рада бити у катастрофалном стању, чак и када економија залечи ране.

  

Како предвиђају, и након првих знакова опоравка и остварених профита, многи
послодавци неће бити склони повећању броја радне снаге. Уместо тога, биће отворенији
ка привременом ангажовању радника по потреби, или ће просто да упосле своје
раднике за прековремени рад, пише "Њујорк тајмс".
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