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Επιπτώσεις κορωνοϊού σε οικονομία ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας Μαΐου
2020.
Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με το α/Υπουργείο Εργασίας, τον Μάιο το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 13,3%
από 14,7% τον Απρίλιο, διαψεύδοντας αρχικές εκτιμήσεις αναλυτών που προέβλεπαν
περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ανεργίας άνω του 19% (US Bureau of Labor Statistics:
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm). Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση,
α/Υπουργείο Εργασίας επιφυλάσσεται ως προς τα αποτελέσματα των μετρήσεων λόγω
τεχνικού λάθους μεθοδολογίας καταγραφής ανέργων συνεπεία οποίας αλλοίωσης στοιχείων
το πραγματικό ποσοστό ανεργίας θα ήταν υψηλότερο κατά 3 μονάδες (αλλά δεν
πραγματοποιείται σχετική διόρθωση για τήρηση ομοιογένειας στοιχείων με ισχύουσα
μεθοδολογία).
O αριθμός των ανέργων τον Μάιο μειώθηκε κατά 2,1 εκατ. (μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση
απασχόλησης που έχει καταγραφεί στις ΗΠΑ από το 1939), σε συνολικά 21 εκατ. ανέργους,
λόγω της σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετές Πολιτείες
που διέκοψαν τα σχετικά περιοριστικά μέτρα. Σχεδόν όλοι οι τομείς της οικονομίας εμφάνισαν
βελτίωση, με κυρίως αύξηση απασχόλησης στους κλάδους ψυχαγωγίας και φιλοξενίας κατά
1,2 εκατ. θέσεις εργασίας (από απώλειες 7,5 εκατ. τον Απρίλιο και 743,000 τον Μάρτιο).
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε, επίσης, στον κατασκευαστικό τομέα, στην εκπαίδευση και στο
χώρο της υγείας. Αντίθετα, η απασχόληση εξακολουθεί να εμφανίζει φθίνουσα πορεία στον
δημόσιο τομέα (ιδίως σε τομέα δημόσιας εκπαίδευσης), καθώς και στις υπηρεσίες
εφοδιασμού (transportation and warehousing).
Σε σχέση με τον Φεβρουάριο, ωστόσο, τα μεγέθη του ποσοστού ανεργίας και του αριθμού
ανέργων παραμένουν αυξημένα, κατά 9,8% και 15,2 εκατ. αντίστοιχα. Παρά τη σημαντική
μείωση που σημειώθηκε τον Μάιο, το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παραμένει υψηλό,
υπερβαίνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία οι συνολικές απώλειες
θέσεων εργασίας διεύρυναν σημαντικά τις οικονομικές ανισότητες, καθώς το ποσοστό
ανεργίας για τους λευκούς Αμερικανούς ήταν 12,4% (τον Μάιο), σε αντίθεση με το ποσοστό
ανεργίας για τους Ισπανόφωνους και Αφροαμερικανούς που ανήλθε σε 17,6% και 16,8%
αντίστοιχα.

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία ΗΠΑ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η μείωση του ποσοστού ανεργίας σηματοδοτεί
ενδεχομένως μικρότερη οικονομική ύφεση, δεν θα πρέπει να συγχέεται, ωστόσο, με την
περίοδο που θα απαιτηθεί για ανάκαμψη της οικονομίας. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε
περίπτωση, η ανεργία εξακολουθεί να είναι υψηλή, ενώ μόλις τώρα άρχισαν να εμφανίζονται
οι επιμέρους επιπτώσεις της ύφεσης (spillover effect). Συναφώς, σημειώνεται ότι τον Μάιο
δεν καταβλήθηκαν σχεδόν τα μισά ενοίκια για εμπορικά ακίνητα, ενώ αρκετές ήταν οι
επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης (π.χ. όμιλοι J.Crew και
J.C. Penney κ.ά.), γεγονός που δεν αποκλείει και άλλο κύμα απολύσεων προσεχώς.
Ειδικότερα, εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ποσοστό ανεργίας θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα
και κατά το 2021, υπερβαίνοντας το 10%. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg Economics
(15/6), ποσοστό 30% των συνολικά ανέργων στις ΗΠΑ, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο,
οφείλεται σε “σοκ ανακατανομής” (realocation shock), προσδίδοντας σε αυτό το ποσοστό
ανέργων πιο μακροχρόνια χαρακτηριστικά ανεργίας. Κατά την ίδια έρευνα, σχεδόν το 50%
της αύξησης ανεργίας που οφείλεται σε “σοκ προσφοράς-ζήτησης” (demand and supply
shock) μπορεί να αντιστραφεί γρήγορα, όσο υποχωρούν τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης. Το υπόλοιπο 20% της αύξησης της ανεργίας αποδίδεται στη μειωμένη
αποτελεσματικότητα αντιστοίχησης με θέσεις εργασίας (search shock), σε συνάρτηση ίσως
με τις πιο “γενναιόδωρες” παροχές σε ανέργους, οι οποίες ωστόσο λήγουν σύντομα (έως
31/7).
Πιο αισιόδοξες προβλέψεις αναλυτών, αναφέρουν μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 8,5%
έως τα τέλη του 2020. Αντίστοιχες είναι και οι εκτιμήσεις του Προέδρου της Fed, Jerome
Powell, ο οποίος προβλέπει μείωση της ανεργίας σε 9,3% έως τα τέλη του 2020, και σε 6,5%
έως τα τέλη του 2021.

