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Επιπτώσεις κορωνοϊού σε οικονομία ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας Αυγούστου  

2020. 

 
Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εργασίας. 
 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση (4/9) του α/Υπουργείου Εργασίας (BLS / Bureau of 
Labor Statistics, βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf) τον Αύγουστο τρ.έ. το 
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 1,8%, σε 8,4% από 10,2% τον Ιούλιο ενώ ο αριθμός των 
ανέργων μειώθηκε κατά 2,8 εκατ. σε συνολικά 13,6 εκατ., συνεπεία της συνεχιζόμενης αύξησης 
της οικονομικής δραστηριότητας στις περισσότερες Πολιτείες βάσει της αντίστοιχης σταδιακής 
άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί από τον Μάρτιο λόγω πανδημίας 
κορωνοϊού. Και τα δύο μεγέθη (ποσοστό ανεργίας και αριθμός ανέργων) εμφανίζουν συνεχή 
βελτίωση κατά τους τέσσερις προηγούμενους μήνες, αλλά εξακολουθούν να είναι αυξημένα σε 
σχέση με τον Φεβρουάριο κατά 4,9% (από 3,5% 2/2020) και 7,8 εκατ. αντίστοιχα.  
 
Η απασχόληση αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 1,4 εκατ., ενώ οι αυξήσεις τους προηγούμενους 
τρεις μήνες ήταν μεγαλύτερες (αύξηση θέσεων εργασίας Μαίου 2,5 εκατ., Ιουνίου 4,8 εκατ. και 
Ιουλίου 1,8 εκατ.), πάντως υπολείπεται του παρελθόντος Φεβρουαρίου κατά 11,5 εκατ., ή 
7,6%. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση τον Αύγουστο σε κρατικές θέσεις εργασίας (+344.000), αν 
και κυρίως προσωρινής απασχόλησης λόγω διεξαγωγής της Απογραφής 2020, ενώ οι 
περισσότεροι τομείς της α/οικονομίας εμφάνισαν βελτίωση, με κυρίως αύξηση απασχόλησης 
στους κλάδους: λιανικό εμπόριο (+249.000), επαγγελματικές / επιχειρηματικές υπηρεσίες 
(+197.000), ψυχαγωγία και φιλοξενία (+174.000), υπηρεσίες εκπαίδευσης & υγείας (+147.000), 
μεταφορές και αποθήκευση  (+78.000), λοιπές υπηρεσίες (+74.000), χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες (+36.000), μεταποίηση (+29.000), χονδεμπόριο (+14.000). 
 
Εκτιμήσεις για ανεργία ΗΠΑ. 
 
Αναλυτές επισημαίνουν ότι το επίσημο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Αύγουστο πρώτη φορά 
κάτω του 10% τους τελευταίους μήνες. Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι, όπως και κατά τους 
προηγούμενους μήνες της πανδημίας, το επίσημο αυτό ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να 
εμφανίζει δύο συγκεκριμένα ελαττώματα μεθοδολογίας μέτρησης: α) ως προς τη μέτρηση 1,1 
εκατ. ως απασχολούμενων που όμως "δεν βρίσκονται στη θέση εργασίας για άλλους λόγους”  
(το γνωστό, όπως έχει προαναφερθεί, "misclassification error" της Υπηρεσίας BLS, αν και 
σύμφωνα με την ίδια τη BLS ο σχετικός βαθμός απόκλισης ήταν σημαντικά χαμηλότερος τον 
Ιούλιο και τον Αύγουστο), και β) ως προς την ταξινόμηση 3,7 εκατ. που δεν προσμετρώνται 
στο εργατικό δυναμικό από τον Φεβρουάριο (που δεν αναζητούν εργασία ενεργώς και 
επομένως δεν προσμετρώνται ως άνεργοι, αν και σημαντικό ποσοστό αυτών μπορεί να 
εξήλθαν του εργατικού δυναμικού ακριβώς λόγω της δυσκολίας και του ανέφικτου της 
αναζήτησης εργασίας εν μέσω της πανδημίας). Εν προκειμένω, βάσει διόρθωσης κατ’ 
αναλογία προς αυτούς τους παράγοντες εκτιμάται “ρεαλιστικό ποσοστό ανεργίας” 9,9% τον 
Αύγουστο. 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf)


Συμπληρωματική εκτίμηση αναφέρεται σε "ποσοστό ανεργίας πλήρους ανάκλησης": αν το 
σύνολο των προσωρινά απολυθέντων από τον Φεβρουάριο λόγω της πανδημίας (5,4 εκατ.), 
ανακαλούνταν και επέστρεφαν αμέσως πίσω στις θέσεις εργασίας τους το  ποσοστό ανεργίας 
θα εξακολουθούσε να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, σε 6,6%. Βάσει αυτής της μέτρησης εκτιμάται 
ότι τα προσωρινά προβλήματα στην αγορά εργασίας είναι πλέον βαθύτερα και ότι ένα υφεσιακό 
επίπεδο ανεργίας θα παραμείνει έως ότου αντιμετωπισθεί σε βάθος χρόνου. 
 
Βεβαίως, οι μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ΗΠΑ θα εξαρτηθούν από την πορεία 
της πανδημίας κορωνοϊού (ενώ ο αριθμός κρουσμάτων έχει κάπως υποχωρήσει από σχετική 
κορύφωση τον Ιούλιο), την περαιτέρω χάραξη πολιτικής (ενώ στο Κογκρέσο δεν υπάρχει ακόμη 
συμφωνία σχετικά με την παράταση των πρόσθετων παροχών ανεργίας, των ενισχύσεων στις 
πολιτειακές κυβερνήσεις, ή/και στις επιχειρήσεις), καθώς και από τον βαθμό επιστροφής των 
εργαζομένων στις πρότερες θέσεις εργασίας τους, αντί της εμπλοκης των με χρονοβόρες 
διαδικασίες εύρεσης νέας θέσης εργασίας, ίσως και σε άλλο τομέα της οικονομίας. Γενικώς, 
θεωρείται ότι προς το παρόν ισχύει "μερική ανάκαμψη" στην αγορά εργασίας, καθώς το 
ποσοστό ανεργίας εμφάνισε αρχικά γρήγορη μείωση, αν και θα ακολουθήσει περίοδος 
βραδύτερης μείωσης (ήδη παρατηρείται επιβράδυνση ρυθμού προσλήψεων, διατήρηση όγκου 
αιτήσεων επιδομάτων ανεργίας, αλλά και αύξηση αριθμού μόνιμων απολύσεων), ενώ θα 
παραμείνει σε υψηλό επίπεδο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η περαιτέρω πρόοδος στη 
φάση της “μερικής ανάκαμψης” θα είναι τόσο δυσκολότερη όσο η εξάπλωση του κορωνοϊού 
παραμένει διαδεδομένη ανησυχία. 

 


