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 Επιπτώσεις κορωνοϊού σε οικονομία ΗΠΑ. Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας. 

Δημοσίευση έρευνας α/Υπουργείου Εμπορίου 

Σύμφωνα με α/Υπουργείο Εργασίας, το ποσοστό ανεργίας, από 4,4% το Μάρτιο, ανήλθε 

τον Απρίλιο σε 14,7%, το υψηλότερο εδώ και 90 χρόνια. Η απασχόληση μειώθηκε κατά 

20,5 εκατ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχει καταγραφεί από το 1948 

οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή αυτών των στοιχείων. Ο αριθμός των ανέργων τον Απρίλιο 

αυξήθηκε κατά 15,9 εκατ. σε συνολικά 23,1 εκατ. ανέργους, αντικατοπτρίζοντας τις 

επιπτώσεις της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού της (βλ. 

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

Όσον αφορά τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο, στον κλάδο της διασκέδασης και 

φιλοξενίας η απασχόληση μειώθηκε κατά 7,7 εκατ., εκ των οποίων τα 3/4 αφορούν εστιατόρια 

και μπαρ (-5,5 εκατ.) και το υπόλοιπο τις τέχνες/θεάματα και τη φιλοξενία. Ακολουθούν οι 

τομείς της υγείας, των επιχειρηματικών υπηρεσιών, το λιανεμπόριο και η μεταποίηση. 

     

     Εκτιμήσεις αναλυτών για υψηλότερη ανεργία 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, τα στοιχεία του α/Υπουργείου Εργασίας δεν 

αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματική εικόνα στην αγορά εργασίας. Εκτιμάται ότι η 

ανεργία έχει ήδη πλησιάσει το 24%, ενώ τις τελευταίες 7 εβδομάδες περίπου 33,5 εκατ. 

Αμερικανοί έχουν υποβάλει αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας. Άλλωστε, η ίδια η έκθεση του 

α/Υπουργείου επισημαίνει ότι: α) η έρευνα για τη συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε στα 

μέσα Απριλίου, β) παρά τις οδηγίες, αρκετοί εκ των ερωτηθέντων καταχώρησαν λανθασμένα 

τον εαυτό τους στην κατηγορία «εργαζόμενος» αν και βρίσκονται σε υποχρεωτική άδεια άνευ 

αποδοχών.  

Επισημαίνεται ότι ο Α/Υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin σε συνέντευξή του (10/5) 

δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το ποσοστό ανεργίας πιθανότατα θα επιδεινωθεί και άλλο προτού 

βελτιωθεί, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει φτάσει ήδη το 25%. 

Οι α/χρηματιστηριακοί δείκτες δεν φάνηκαν, πάντως, να επηρεάζονται από την ανακοίνωση 

του α/Υπουργείου Εργασίας για το υψηλό επίπεδο ανεργίας, καθώς επρόκειτο για 

αναμενόμενη εξέλιξη, ενώ όπως σχολιάζει εγχώριος τύπος, πιθανώς οι αγορές να θεωρούν 

ότι τα χειρότερα παρήλθαν.  
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Προβλέψεις για το επόμενο διάστημα 

Από το σύνολο των ανέργων, περίπου 75% (18,1 εκατ.) έχουν καταγραφεί ως «προσωρινά» 

άνεργοι, καθώς ελπίζουν ότι θα επιστρέψουν στην εργασία τους μόλις ξεκινήσουν ομαλά όλες 

οι οικονομικές δραστηριότητες. Πρόκειται για το μοναδικό ίσως αισιόδοξο μήνυμα, αν και 

αναλυτές διατηρούν επιφυλάξεις, καθώς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για αρκετό καιρό 

προληπτικά μέτρα  κοινωνικής αποστασιοποίησης που θα περιορίζουν τις δραστηριότητες 

των επιχειρήσεων (π.χ. μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ υπαλλήλων/πελατών, λιγότερα 

τραπεζοκαθίσματα κλπ.). Οι βιομηχανίες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, έχουν ήδη 

στραφεί σε ρομποτικές λύσεις, επιδιώκοντας να μειώσουν ακόμη και κατά το ήμισυ το 

ανθρώπινο δυναμικό, τόσο για να αυξήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων, όσο 

και για να περιορίσουν τυχόν ζημίες σε περίπτωση εξάπλωσης του ιού στη μονάδα 

παραγωγής.  

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκτηση των χαμένων θέσεων εργασίας και η πλήρης επιστροφή 

στην προ κορωνοϊού κατάσταση θα πάρει χρόνια. Επισημαίνουν ότι μετά τη 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, χρειάστηκαν περίπου 6 χρόνια για να μειωθεί η ανεργία 

από 10% σε 5% και επιπλέον 3 χρόνια για να φτάσει το ιστορικά χαμηλό 3,5% (Φεβρ. 2020). 

Δεδομένου, επίσης, ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο οικονομικής ανάκαμψης σχήματος 

«V», η Bank of America προβλέπει ποσοστό ανεργίας 9,6% έως τα τέλη τ.έ., 7,5% το 2021 

και επιστροφή στα επίπεδα προ κρίσης το 2022. Πιο απαισιόδοξες προβλέψεις της JPMorgan 

προβλέπουν την επιστροφή σε επίπεδα της τάξης του 3,5% σε περίπου 10 χρόνια. 

 

 

 

 


