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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ ετήσιων 2020 και Φεβρουαρίου 2021. 

 
Η Υπηρεσία BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου Εργασίας δημοσίευσε στοιχεία 
ανεργίας συνολικά έτους 2020 και μηνιαία Φεβρουαρίου 2021, όπως αυτά διαμορφώθηκαν 
βάσει των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 αλλά και της σταδιακής, μερικής, 
ανάκαμψης της α/οικονομίας. 
 

Σύνολο έτους 2020. 
 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας BLS (3/3), κατά το 2020 το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε και στις 50 Πολιτείες της επικράτειας και στην Περιφέρεια Κολούμπια 
(Washington DC) σε μέσο εθνικό όρο 8,1%, κατά +4,4% από το προηγούμενο έτος. 
Συνολικά, 22 Πολιτείες εμφάνισαν ποσοστό ανεργίας κάτω του εθνικού μ.ό. και 8 Πολιτείες 
άνω αυτού, ενώ 20 Πολιτείες και η Περιφέρεια Κολούμπια εμφάνισαν μικροδιακυμάνσεις περί 
τον μ.ό. 
 
Το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε και στις 50 Πολιτείες της επικράτειας και στην 
Περιφέρεια Κολούμπια (Washington DC) σε μέσο εθνικό όρο 56,8%, κατά -4,0% από το 
προηγούμενο έτος. Συνολικά, 23 Πολιτείες και η Περιφέρεια Κολούμπια εμφάνισαν ποσοστό 
απασχόλησης άνω του εθνικού μ.ό. και 15 Πολιτείες κάτω αυτού, ενώ 12 Πολιτείες εμφάνισαν 
μικροδιακυμάνσεις περί τον μ.ό. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/srgune.pdf. 
 
Φεβρουάριος 2021. 
 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας BLS (5/3), τον Φεβρουάριο 
2021 τα δύο μεγέθη, ποσοστό ανεργίας και αριθμός ανέργων, έμειναν σχεδόν αμετάβλητα, εν 
συγκρίσει με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε (κατά 
0,1%) σε 6,2%, ενώ ο αριθμός των ανέργων σε 10 εκατ. (από 10,1 εκατ. τον Ιανουάριο 2021). 
Παρά το ότι και τα δύο μεγέθη είναι χαμηλότερα ως προς τις κορυφώσεις του Απριλίου 2020 
(έναρξης μέτρων κατά της πανδημίας), ωστόσο εξακολουθούν να είναι υπέρμετρα αυξημένα, 
περίπου διπλάσια ως προς τον Φεβρουάριο (προ πανδημίας, 3,5% και 5,7 εκατ. αντίστοιχα). 
 

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε οριακά τον Φεβρουάριο 2021 κατά 379.000 
εργαζόμενους, υπολειπόμενη ως προς τον Φεβρουάριο 2020 κατά 9,5 εκατ. (ή -6,2%). 
Μεγαλύτερες αυξήσεις κατεγράφησαν στους κλάδους φιλοξενίας/εστίασης/ψυχαγωγίας 
(+355.000, αλλά -3,5 εκατ. ή 20,4% σε ετήσια βάση y-o-y), επαγγελματικών/επιχειρηματικών 
υπηρεσιών (+53.000, αλλά -175.000 y-o-y), υγείας και υπηρεσιών πρόνοιας (+46.000, ή -
909.000 y-o-y), λιανεμπορίου (+41.000), μεταποίησης (+21.000, ή -561.000 y-o-y). Αντίθετα, 
μειώσεις κατεγράφησαν στους κλάδους της δημόσιας εκπαίδευσης (σε τοπικό επίπεδο -
37.000 και σε πολιτειακό - 32.000), των κατασκευών (-61.000, ή -308.000 y-o-y) και της 
εξόρυξης (-8.000). 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf  

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


 
Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Φεβρουαρίου 2021 σε ΗΠΑ. 
 
Βάσει διόρθωσης, ως προς τα αναγνωρισμένα ελαττώματα υπολογισμών της Υπηρεσίας 
BLS, εκτιμάται “ρεαλιστικό" ποσοστό ανεργίας 8,2% για τον Φεβρουάριο 2021, όπως 
αναφέρεται σε κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και “ρεαλιστικού” ποσοστού 
ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIΙE / Peterson Institute of International Economics.  
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Οριακή είναι η μηνιαία περαιτέρω βελτίωση του ποσοστού ανεργίας τον Φεβρουάριο 2021, εν 
συνεχεία προηγούμενης βελτίωσης Ιανουαρίου (μετά μάλιστα επιδείνωση τον Δεκέμβριο 
2020), ενώ ιδιαίτερα βραδύς είναι ο ρυθμός ανάκαμψης του δείκτη από το φθινόπωρο 2020, 
μετά ταχεία ανάκαμψη το προηγούμενο καλοκαίρι. 
 

 


