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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Δεκεμβρίου 2020. 

 
Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εργασίας. 
 
Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση (8/1) του α/Υπουργείου Εργασίας (BLS / Bureau of 
Labor Statistics), τον Δεκέμβριο 2020 τα δύο μεγέθη, ποσοστού ανεργίας και αριθμού 
ανέργων, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα εν συγκρίσει με τον προηγούμενο μήνα. Πιο 
συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε 6,7%, ενώ ο αριθμός των ανέργων 10,7 εκατ. 
(όπως και τον Νοέμβριο, από 11,1 εκατ. τον Οκτώβριο), συνεπεία της συνεχιζόμενης 
προσπάθειας αντιμετώπισης της πανδημίας και συγκράτησης της οικονομικής 
δραστηριότητας στις περισσότερες Πολιτείες, λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων. 
Παρά το ότι και τα δύο μεγέθη είναι χαμηλότερα ως προς τις κορυφώσεις του Απριλίου 
(έναρξης μέτρων κατά της πανδημίας), ωστόσο εξακολουθούν να είναι υπέρμετρα αυξημένα, 
σχεδόν διπλάσια ως προς τον Φεβρουάριο (προ πανδημίας, 3,5% και 5,7 εκατ. αντίστοιχα). 
 
Η απασχόληση μειώθηκε τον Δεκέμβριο κατά 140 χιλ. εργαζόμενους, υπολειπόμενη ως προς 
τον Φεβρουάριο κατά 9,8 εκατ. (ή 6,5%). Μεγαλύτερες μειώσεις κατεγράφησαν σε κατηγορίες 
ξενοδοχίας και ψυχαγωγίας (-498.000, τα ¾ του οποίου -372.000 αφορούν σε υπηρεσίες 
εστίασης, διατροφής / ποτών), ιδιωτικής εκπαίδευσης (-63.000, ή -450.000 ως προς τον 
Φεβρουάριο) και δημόσιων υπηρεσιών (-45.000, ή -1,3 εκατ. ως προς τον Φεβρουάριο). 
Αντίθετα, βελτίωση εμφάνισαν οι κατηγορίες επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών 
(+161.000, εκ των οποίων 68.000 θέσεις αφορούν εποχικό προσωπικό, ενώ η γενική 
κατηγορία εξακολουθεί να εμφανίζει μείωση κατά 858.000 ως προς τον Φεβρουάριο), 
λιανεμπορίου (+121.000, αλλά -411.000 ως προς τον Φεβρουάριο), κατασκευαστικού κλάδου 
(+51.000, αλλά -226.000 ως προς τον Φεβρουάριο), μεταφορών και αποθήκευσης (+47.000, 
αλλά -89.000 ως προς τον Φεβρουάριο, με εξαίρεση τις εταιρείες ταχυμεταφορών οι οποίες 
εμφάνισαν αύξηση +222.000 κατά την ίδια περίοδο), υγείας (+39.000, αλλά -502.000 ως προς 
τον Φεβρουάριο), βιομηχανίας/μεταποίησης (+38.000, αλλά -543.000 ως προς τον 
Φεβρουάριο), χονδρεμπορίου (+25.000, αλλά -251.000 ως προς τον Φεβρουάριο). 
 
Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία και ανάκαμψη οικονομίας ΗΠΑ. 
 
Υπενθυμίζοντας τη γενική επισήμανση πλειοψηφίας αναλυτών, και κατά τους προηγούμενους 
μήνες της πανδημίας, ότι το επίσημο ποσοστό ανεργίας εμφανίζει συγκεκριμένα ελαττώματα 
μεθοδολογίας μέτρησης, γνωστά ως "misclassification error" της Υπηρεσίας BLS βάσει οποίων 
το επίσημο ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλότερο του πραγματικού, σε τελευταία, πάντως, εν 
θέματι έκθεση η BLS υποστηρίζει ότι ο λανθασμένος υπολογισμός, οποίος εξακολουθεί να 
ισχύει για τεχνικούς λόγους, αντιστοιχεί σε διαφορά 0,6% κάτω του πραγματικού ποσοστού 
ανεργίας. 
 
Βάσει διόρθωσης, ως προς τα ελαττώματα υπολογισμών, εκτιμάται “ρεαλιστικό ποσοστό 
ανεργίας” 8,6% τον Δεκέμβριο 2020, όπως αναφέρεται σε κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση 
επίσημου και “ρεαλιστικού” ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson 
Institute of International Economics. 

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


 

 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 
Επίσημο 
ποσοστό 
ανεργίας 
(δημοσιευμένο) 

3.6 3.5 4.4 14.7 13.3 11.1 10.2 8.4 7.9 6.9 6.7 6.7 

Αναθεωρημένο 
* 

3.5 3.5 4.4 14.8 13.3 11.1 10.2 8.4 7.8 6.9 6.7 - 

Μεταβολή 
αναθεώρησης 

-0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 - 

Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

3.5 5.7 20.5 17.2 13.0 12.0 9.9 9.6 8.3 8.5 8.4 8.6 

 
* BLS: αναθεώρηση ποσοστών ανεργίας για Ιανουάριο - Νοέμβριο 2020. 

 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of International Economics, η οικονομία ΗΠΑ 
είχε κατά το 2020 απώλειες 9 εκατ. θέσεων εργασίας (με κορύφωση σε 23 εκατ. προσωρινά 
και μόνιμα ανέργους τον Απρίλιο), δεύτερη χειρότερη ετήσια επίδοση από το 1940. Συνολικά 
(2020), το ποσοστό ανεργίας εμφάνισε μέσο όρο 8,1%, έβδομη χειρότερη επίδοση από το 
1948. Η τελική εξέλιξη σε μεγάλη ύφεση αντί σε πολύ χειρότερη και άνευ προηγουμένου λόγω 
της πανδημίας, βάσει των πρώτων ανησυχιών την άνοιξη 2020, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στο μέγεθος των συνολικών μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που 
υιοθετήθηκαν ως απάντηση στην κρίση. 
 
Η μερική ανάκαμψη της α/οικονομίας ήταν έως ενός σημείου ταχύτερη του αναμενόμενου, με 
επάλληλες μηνιαίες μειώσεις του ποσοστού ανεργίας από τον Μάϊο (ιδίως τέλη άνοιξης και 
καλοκαίρι 2020), ενώ κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου σημειώθηκε επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και τον Δεκέμβριο εκ νέου αναστροφή. 
 
Οι μελλοντικές εξελίξεις ως προς την ανάκαμψη της οικονομίας ΗΠΑ, κυρίως κατά το β’ 
εξάμηνο 2021,  εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης και ελέγχου της 
πανδημίας (καθόσον ο αριθμός κρουσμάτων εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά αυξημένος, 
ιδίως από τον Οκτώβριο 2020), ενώ η ανάκαμψη μπορεί να υποστηριχθεί βάσει του 
(δημιουργηθέντος λόγω lockdown) πλεονάσματος αποταμιεύσεων, των μέτρων 
δημοσιονομικής πολιτικής (CRRSAA) και της τόνωσης της λανθάνουσας ζήτησης (επίσης 
λόγω lockdown). Πάντως, το τελευταίο τέταρτο πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας CRRSAA / 
Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, του Δεκεμβρίου 2020, ναι 
μεν προσφέρει σημαντική στήριξη αλλά,  ωστόσο, εκτιμάται ότι απαιτείται περαιτέρω 
ενίσχυση, ιδίως ως προς τη διανομή εμβολίων και τεστ, επέκταση των προγραμμάτων 
απασχόλησης πέραν του Μαρτίου και επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε πολιτειακές / 
περιφερειακές αρχές. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf.  
 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

