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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εργασίας. 
 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έκθεση (2/10) του α/Υπουργείου Εργασίας (BLS / Bureau 
of Labor Statistics, τον Σεπτέμβριο τρ.έ. το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0,5% σε 7,9%, 
από 8,4% τον Αύγουστο, ενώ ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1 εκατ. σε συνολικά 12,6 
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 της πανδημίας κορωνοϊού. Και τα δύο μεγέθη (ποσοστό 
ανεργίας και αριθμός ανέργων) εμφανίζουν συνεχή βελτίωση κατά τους πέντε προηγούμενους 
μήνες, αλλά εξακολουθούν να είναι αυξημένα σε σχέση με τον Φεβρουάριο (προ πανδημίας) 
κατά 4,4% (από 3,5% στις 2/2020) και 6,8 εκατ. αντίστοιχα. 
 

Η απασχόληση αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 661 χιλ. εργαζόμενους, ενώ οι αυξήσεις τους 
προηγούμενους τέσσερις μήνες ήταν αρκετά μεγαλύτερες (αύξηση θέσεων εργασίας Μαΐου 2,5 
εκατ., Ιουνίου 4,8 εκατ., Ιουλίου 1,8 εκατ. και Αυγούστου 1,4 εκατ.), πάντως υπολείπεται του 
παρελθόντος Φεβρουαρίου κατά 10,7 εκατ., ή 7%. Οι περισσότεροι τομείς της α/οικονομίας 
εμφάνισαν σχετική βελτίωση, με κυρίως αύξηση απασχόλησης στους κλάδους: ψυχαγωγία και 
φιλοξενία (+318.000) λιανικό εμπόριο (+142.000), υπηρεσίες υγείας & κοινωνικής πρόνοιας 
(+108.000), επαγγελματικές / επιχειρηματικές υπηρεσίες (+89.000), μεταφορές και 
αποθήκευση  (+74.000), μεταποίηση (+66.000), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (+37.000), 
άλλες υπηρεσίες (+36.000), υπηρεσίες πληροφορικής (+26.000 - αλλά 276,000 μείον, 
συνολικά, από τον Φεβρουάριο), κατασκευαστικές υπηρεσίες (+26.000 - αλλά 394,000 μείον, 
συνολικά, από τον Φεβρουάριο) και χονδρεμπόριο (+19.000). 

Αξίζει να επισημανθούν σχετικές οικονομικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών δημογραφικών 
ομάδων, καθώς το ποσοστό ανεργίας για τους λευκούς Αμερικανούς ήταν 7% (τον Σεπτέμβριο) 
σε αντίθεση με Ισπανόφωνους και Αφροαμερικανούς 10,3% και 12,1% αντίστοιχα, ενώ για τους 
νέους (ηλικίας 16-19 ετών) το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να παραμένει υψηλό 15,9%. 
 
Ανακοίνωση Γραφείου USTR. 
 

Υπενθυμίζεται ότι σε Ανακοίνωση (6/10) “Αmbassador Robert Lighthizer issues Statement on 
Release of August 2020 Trade Data του Γραφείου USTR”, του Γραφείου Εμπορικού 
Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR), κυρίως για εξωτερικό εμπόριο ΗΠΑ 2020, μεταξύ άλλων, ο ΕΑ 
αναφέρθηκε και σε στοιχεία ανεργίας τρ.έ. τονίζοντας (θετικά για κυβερνητικές πολιτικές 
τρέχουσας Administration) τα ακόλουθα: 
 

- Έχει ανακτηθεί άνω του 50% των θέσεων εργασίας που απωλέσθησαν λόγω της πανδημίας 
κορωνοϊού. 

- Οι αυξήσεις θέσεων εργασίας που σημειώθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες (Μάιο έως 
Αύγουστο 2020) ήταν οι υψηλότερες που κατεγράφησαν από το 1939 (από τήρησης εν λόγω 
εθνικών στοιχείων), ενώ τον Σεπτέμβριο η αύξηση απασχόλησης ήταν μικρότερη ως προς 

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


τους αμέσως προηγούμενους μήνες, αλλά παραμένει μεταξύ των μεγαλύτερων αυξήσεων 
από το 1983. 

- Το ποσοστό ανεργίας, εν μέσω της κρίσης της πανδημίας, εξακολουθεί να μειώνεται από τον 
Μάϊο, σε 7,9% τον Σεπτέμβριο, έναντι 14,7% τον Απρίλιο, παρά τις προηγούμενες εκτιμήσεις 
του Γραφείου Προϋπολογισμού Κογκρέσου (CBO) για αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε 
16%. 

 

 
Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία 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, σε τελευταία, 
πάντως, εν θέματι έκθεση η BLS υποστηρίζει ότι πλέον ο λανθασμένος υπολογισμός, οποίος 
συνεχίσθηκε για τεχνικούς λόγους, αντιστοιχεί σε μειωμένη απόκλιση 0,4% κάτω του 
πραγματικού (επίσημου) ποσοστού ανεργίας. 
 

Σύμφωνα με γενικότερες εκτιμήσεις το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί περί το 7,3% για το δ’ 
τρίμηνο 2020. Όπως έχει ήδη επισημανθεί σε προηγούμενα, η μερική ανάκαμψη της 
α/οικονομίας ήταν μέχρι στιγμής ταχύτερη του αναμενόμενου, με επάλληλες μηνιαίες μειώσεις 
του ποσοστού ανεργίας από τον Μάϊο, ενώ ήδη παρατηρείται σημαντική επιβράδυνση (ιδίως 
τον Σεπτέμβριο). Εκτιμάται ανάλογο επίπεδο ανεργίας και κατά το 2021, ως αναφέρεται περί 
το 6%. 
 

Σημαντική ώθηση για ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη μπορεί να εξαρτάται από τις εξελίξεις 
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού (υγειονομική ασφάλεια), την υιοθέτηση περαιτέρω 
δημοσιονομικών μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας (ως αναφέρουν αναλυτές πλέον των $ 2 
τρισ.) έως τις αρχές του 2021, και, πάντως, την συγκράτηση των αρνητικών συνεπειών της 
κρίσης σε βαθμό που δεν εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf (BLS) και 
https://ustr.gov/node/10265 (USTR). 
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