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Επιπτώσεις κορωνοϊού σε οικονομία ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας Ιουνίου 
2020. 
 
Δημοσίευση στοιχείων α/Υπουργείου Εργασίας. 
 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική έρευνα του α/Υπουργείου Εργασίας (BLS / Bureau of Labor 
Statistics), το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Ιούνιο σε 11,1 %, από 13,3 % τον Μάϊο (και από 
14,7% τον Απρίλιο), καθώς προστέθηκαν στην α/οικονομία 4,8 εκατ. θέσεις εργασίας (από 
αύξηση 2,7 εκατ. τον Μάϊο ενώ, αντίθετα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι απώλειες θέσεων 
εργασίας ανήλθαν συνδυαστικά σε 22,2 εκατ.). 
 

Ειδικότερα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 3,2 εκατ., σε συνολικά 17,8 εκατ. 
ανέργους, λόγω της συνεχιζόμενης σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας 
στις περισσότερες Πολιτείες, και της αντίστοιχης άρσης των περιοριστικών μέτρων οποία είχαν 
επιβληθεί από τον Μάρτιο. Κυρίως, αύξηση της απασχόλησης κατεγράφη στους κλάδους 
ψυχαγωγίας και φιλοξενίας κατά 2,1 εκατ. θέσεις εργασίας (σχεδόν 40% της συνολικής 
αύξησης), ενώ σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης σε κλάδους λιανικού εμπορίου, 
εκπαίδευσης, υπηρεσιών υγείας, μεταποίησης και άλλων επαγγελματικών/επιχειρηματικών 
υπηρεσιών. 
 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, παρά τις μειώσεις του ποσοστού ανεργίας και του αριθμού ανέργων 
τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο, τα εν λόγω μεγέθη παραμένουν αυξημένα ως προς τον Φεβρουάριο 
τρ.έ. κατά 7,6% και 12 εκατ. αντίστοιχα. 
 

Πάντως, στην προηγούμενη έρευνα Μαΐου η Υπηρεσία BLS είχε επισημάνει σφάλμα 
κωδικοποίησης δεδομένων ανέργων, λόγω οποίου εκτιμήθηκε, παράλληλα, σημαντική 
απόκλιση των πραγματικών ποσοστών ανεργίας για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο έως 3 
ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα των ανακοινωθέντων (πραγματικά 16,3% τον Μάϊο και 19,7% 
τον Απρίλιο, αντί των ως άνω). Για την έρευνα στοιχείων Ιουνίου αναφέρεται ότι το ζήτημα έχει 
επιλυθεί επί το πλείστον, ίσως πλέον 1 μονάδα υψηλότερα του επίσημου, σε πραγματικό 
ποσοστό μάλλον 12,1%. 
 
Εκτιμήσεις για ανεργία ΗΠΑ. 
 

Εκ νέου, όπως και τον προηγούμενο μήνα Μάϊο, τα ανακοινωθέντα στοιχεία μεγεθών ανεργίας 
βρίσκονται σε αντίθεση με αρχικές εκτιμήσεις αναλυτών περί σταδιακής επιδείνωσης, από 
εφαρμογής των μέτρων τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας, έως ποσοστού ανεργίας 20% το 
καλοκαίρι 2020. 
 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία ανεργίας Ιουνίου διαμορφώθηκαν πριν την αναζωπύρωση 
κρουσμάτων του κορωνοϊού σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως 
στις Florida, Texas, Arizona και California. Το γεγονός αυτό, τέσσερις μήνες μετά την εφαρμογή 
των αρχικών περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, προκαλεί εύλογες 
ανησυχίες ως προς τις εξελίξεις, καθώς κλάδοι σε οποίους υπήρξε σημαντική βελτίωση τον 
Μάιο και τον Ιούνιο ενδέχεται να κινδυνεύσουν εκ νέου σε περίπτωση που οι Πολιτείες 

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


αναγκαστούν να επαναλάβουν τα περιοριστικά μέτρα για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας. 
 

Υπό άλλη προοπτική, σύμφωνα με εκτιμήσεις το ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να αυξηθεί τον 
Ιούλιο, λαμβανομένου υπόψη ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις εξαντλούν τα οφέλη που 
αποκόμισαν μέσω προγραμμάτων στήριξης (σχεδόν $ 3 τρισ. του Κογκρέσου και $ 3 τρισ. της 
Fed στην οικονομία), αγγίζοντας τα όρια δυνατοτήτων τους για συντήρηση θέσεων εργασίας 
εν μέσω σημαντικότατων και παρατεταμένων απωλειών οικονομικής δραστηριότητας. 
Συναφώς, στο Κογκρέσο δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής να επιτυγχάνεται συμφωνία για χρονική 
παράταση ορισμένων μέτρων στήριξης της απασχόλησης, ενώ και για Λευκό Οίκο αναφέρεται 
συγκρατημένη στάση λόγω καλύτερων των αναμενόμενων στοιχείων ανεργίας Μαΐου και 
Ιουνίου. Αν και, εν τω μεταξύ, την εβδομάδα που έληξε στις 27/6 υποβλήθηκαν 1,4 εκατ. νέες 
αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, εξαιρετικά αυξημένες και πολύ περισσότερες από αυτές που 
αναμένονταν, ενώ πρόκειται για την 15η συνεχόμενη εβδομάδα τέτοιων αιτήσεων άνω του 1 
εκατ. 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της Fed το ποσοστό ανεργίας αναμένεται 9,3% στο τέλος 
του 2020, ενώ, εάν η οικονομία σταδιακά επανέλθει σε προηγούμενη απόδοσή της, θα 
χρειασθούν ίσως επτά χρόνια για επαναφορά στο ποσοστό ανεργίας 3,5% του Φεβρουαρίου 
τρ.έ. 

 

 


