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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Νοεμβρίου 2020. 

Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εργασίας. 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση (4/12) του α/Υπουργείου Εργασίας (BLS / Bureau of 

Labor Statistics), τον Νοέμβριο τρ.έ. το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 6,7%, μόλις κατά 0,2% 

από 6,9% τον Οκτώβριο, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε συνολικά 10,7 εκατ., από 

11,1 εκατ. τον Οκτώβριο, συνεπεία της συνεχιζόμενης αύξησης της οικονομικής 

δραστηριότητας στις περισσότερες Πολιτείες. Και τα δύο μεγέθη (ποσοστό ανεργίας και 

αριθμός ανέργων) εμφανίζουν συνεχή βελτίωση από τον Μάιο, αλλά με επιβράδυνση του 

ρυθμού βελτίωσης, ενώ εξακολουθούν να είναι αυξημένα σε σχέση με τον Φεβρουάριο (προ 

πανδημίας) κατά 3,2% και 4,9 εκατ. αντίστοιχα. 

Η απασχόληση αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 245 χιλ. εργαζόμενους -- ενώ οι αυξήσεις τους 

προηγούμενους μήνες ήταν αρκετά μεγαλύτερες (αύξηση θέσεων εργασίας Μαΐου 2,5 εκατ., 

Ιουνίου 4,8 εκατ., Ιουλίου 1,8 εκατ., Αυγούστου 1,4 εκατ., Σεπτεμβρίου 661 χιλ. και Οκτωβρίου 

638 χιλ.) -- υπολειπόμενη ως προς τον Φεβρουάριο κατά 9,8 εκατ., ή 6,5%. Οι περισσότεροι 

τομείς της οικονομίας εμφάνισαν σχετική βελτίωση, με κυρίως αύξηση απασχόλησης στους 

κλάδους: μεταφορές και αποθήκευση  (+145.000 – αλλά 123,000 μείον, συνολικά, από τον 

Φεβρουάριο), επαγγελματικές/επιχειρηματικές υπηρεσίες (+60.000) υπηρεσίες υγείας 

(+46.000), κατασκευαστικές υπηρεσίες (+27.000 - αλλά 279,000 μείον, συνολικά, από τον 

Φεβρουάριο), μεταποίηση (+27.000), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (+15.000), 

χονδρεμπόριο (+10.000 αλλά 281,000 μείον, συνολικά, από τον Φεβρουάριο). Αντίθετα, 

μειώσεις απασχόλησης κατεγράφησαν στον δημόσιο τομέα (φθίνουσα πορεία τελευταίο 

3μηνο, ιδίως σε τομέα δημόσιας εκπαίδευσης) και στον τομέα λιανικού εμπορίου (μείωση 

εποχιακού προσωπικού). 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία ΗΠΑ. 

Επισημαίνοντας 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 0,4% κάτω του πραγματικού ποσοστού 

ανεργίας. 

Βάσει διόρθωσης, ως προς ελαττώματα μέτρησης, εκτιμάται “ρεαλιστικό ποσοστό ανεργίας” 

8,5% τον Νοέμβριο, όπως αναφέρεται σε κατωτέρω συγκριτική απεικόνιση επίσημου και 

“ρεαλιστικού” ποσοστού ανεργίας σύμφωνα με εκτιμήσεις PIEE / Peterson Institute of 

International Economics. 

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


 

 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 7/2020 8/2020 9/2020 10/2020 11/2020 

Επίσημο 
ποσοστό 
ανεργίας 

3.5 4.4 14.7 13.3 11.1 10.2 8.4 7.9 6.9 6.7 

Ρεαλιστικό 
ποσοστό 
ανεργίας 

3.5 5.7 20.5 17.1 13.0 12.0 9.9 9.6 8.4 8.5 

 

Σαφώς, οι μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας ΗΠΑ εξαρτώνται από την πορεία της 

πανδημίας (ενώ ο αριθμός κρουσμάτων εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά αυξημένος, ιδίως 

το τελευταίο διάστημα), την περαιτέρω χάραξη πολιτικής μέτρων στήριξης Stimulus Bill (ενώ 

στο Κογκρέσο εξακολουθεί να μην υπάρχει συμφωνία για επανάληψη πρόσθετων παροχών 

ανεργίας, ενισχύσεων στις πολιτειακές κυβερνήσεις ή/και στις επιχειρήσεις), καθώς και από τον 

βαθμό επιστροφής των εργαζομένων στις πρότερες θέσεις εργασίας τους, αντί της εμπλοκής 

των με χρονοβόρες διαδικασίες εύρεσης νέας θέσης εργασίας, ίσως και σε άλλο τομέα της 

οικονομίας. Ωστόσο, βάσει πρόσφατων ανακοινώσεων, η επικείμενη διαθεσιμότητα του 

εμβολίου κατά του κορωνοϊού αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάκαμψη της 

α/οικονομίας το 2021. 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η μερική ανάκαμψη της α/οικονομίας ήταν μέχρι στιγμής ταχύτερη 

του αναμενόμενου, με επάλληλες μηνιαίες μειώσεις του ποσοστού ανεργίας από τον Μάϊο 

(ιδίως την άνοιξη και το καλοκαίρι 2020), ενώ ήδη παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση τους 

τρεις τελευταίους μήνες, ιδίως τον Νοέμβριο, αναμενόμενη και τον Δεκέμβριο, έως μιας εκ νέου 

αύξησης μετά την έναρξη εμβολιασμών. 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf . 
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