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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Φεβρουαρίου 2023. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics, του Υπουργείου 

Εργασίας ΗΠΑ, τον Φεβρουάριο 2023 το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς σε 3,6%, από 

3,4% τον Ιανουάριο 2023, ενώ ο συνολικός αριθμός των ανέργων αυξήθηκε ελαφρώς σε 5,9 

εκ. από 5,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να κυμαίνεται (από 

τον Μάρτιο 2022) κοντά στο προπανδημικό επίπεδο 3,5%, του Φεβρουαρίου 2020. 

 

Συνολικά, τον Ιανουάριο δημιουργήθηκαν περίπου 311.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την 

κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη 

στους κλάδους αναψυχής και φιλοξενίας (+105.000), λιανικού εμπορίου (+50.000), δημόσιου 

τομέα (+46.000), επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (+45.000), υπηρεσιών υγείας 

(+44.000), κατασκευών (+24.000), και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης (+19.000). 

 

Σε ότι αφορά τις απολαβές, υπήρξε εκ νέου οριακή αύξηση αποδοχών καθόσον η μέση ωριαία 

αμοιβή εμφάνισε μηνιαία αύξηση κατά 0,2% ή κατά $ 0,08, σε επίπεδο μέσης αμοιβής $ 33,09. 

Σε ετήσια βάση, από τον Φεβρουάριο 2022, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 

εμφανίζουν σωρευτική αύξηση 4,6%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών 
 
Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας και η ελάχιστη μεταβολή του ποσοστού ανεργίας τον 
Φεβρουάριο, σε συνέχεια του ιστορικού χαμηλού 3,4% τον Ιανουάριο (από τον Μάιο 1969), 
εξακολουθούν να προβληματίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας FED, καθώς αυτή η 
συνεχιζόμενη δυναμική δεν συνάδει με τους στόχους για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 
παράλληλα με ήπια αύξηση της ανεργίας. Αν και η αύξηση των ωριαίων αποδοχών έχει 
επιβραδυνθεί ελαφρώς, ενώ ο αριθμός των απολύσεων (ιδίως σε τεχνολογικές εταιρείες) 
αυξήθηκε τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές λόγω των ακόμα ασύμβατων με 
τους στόχους της FED μεγεθών της αγοράς εργασίας ενδέχεται να υπάρξουν νέες αυξήσεις 
επιτοκίων (ίσως μάλιστα, εικάζεται, η επόμενη τάξης 0,5%, διπλάσια αύξηση των μέχρι 
πρότινος εκτιμήσεων), περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού, και τελικά απότομη πτώση 
της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Στον απόηχο της ανακοίνωσης των νέων στοιχείων για 
την ανεργία, ο Πρόεδρος της FED Powell δήλωσε πως τα επιτόκια μπορεί να διαμορφωθούν 
σε υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων εκτιμήσεων. 
 
Πάντως, σύμφωνα με μερίδα άλλων αναλυτών θα ήταν προτιμότερο η Κεντρική Τράπεζα να 
μην προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων καθόσον αφενός η πολιτική των συνεχών 
διαδοχικών αυξήσεων δεν συνέβαλε κατά το αναμενόμενο στην αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού, ενώ, αφετέρου, προκάλεσε τις τρέχουσες αναταραχές στη λειτουργία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος (ιδίως την κατάρρευση της SVB), και δυνητικά μπορεί να 
οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της οικονομίας. 
 
Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της τελευταίας ανακοίνωσης για την πορεία του πληθωρισμού 
τάξης 6% τον Φεβρουάριο, η μικρή αποκλιμάκωσή του από τον Ιανουάριο (6,4%) δεν μετέβαλε 
ιδιαιτέρως τις ανωτέρω εκτιμήσεις αναλυτών. 
 



Ο Πρόεδρος Biden χαιρέτισε τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι το 
οικονομικό πρόγραμμά του και τα μέτρα στήριξης που έλαβε κατά την περίοδο της πανδημίας 
είχαν θετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την α/ οικονομία. Τελικώς, σύμφωνα με αρκετούς 
οικονομικούς αναλυτές, είναι ακόμα δύσκολο να εκτιμηθεί αν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας 
είναι θετικές ή αρνητικές για την πορεία της α/ οικονομίας μακροπρόθεσμα, δεδομένης ωστόσο 
της σχετικής σημασίας τους. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - February 2023",  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. 
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