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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Φεβρουαρίου 2022. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση (4/3) της Υπηρεσίας BLS/ Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 

Εργασίας των ΗΠΑ, το Φεβρουάριο 2022 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε, διαμορφούμενο σε 

3,8% (από 4% τον Ιανουάριο). 

 

Ειδικότερα, το Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν 678.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι 467.000 

θέσεων τον Ιανουάριο, επίδοση σημαντικά καλύτερη από τις εκτιμήσεις αναλυτών, οποίες 

έκαναν λόγο για 440.000 νέες θέσεις εργασίας. Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε το 

Φεβρουάριο, επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της α/ αγοράς εργασίας παρά την αύξηση του 

πληθωρισμού και τις πρόσθετες πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών ενέργειας.  

 

Με το ποσοστό ανεργίας να βαίνει μειούμενο και το συνολικό ρυθμό ανέργων να υποχωρεί στα 

6,3 εκ., η σύγκληση με τα προ πανδημίας επίπεδα συνεχίζεται  (Φεβρουάριος 2020: ποσοστό 

ανεργίας 3,5% και συνολικός αριθμός ανέργων 5,7 εκατ.). Αναλυτές εκτιμούν ότι εντός του 

θέρους η αγορά εργασίας θα έχει ανακτήσει πλήρως τις απώλειες που σημειώθηκαν λόγω της 

πανδημίας.  

 

Ως προς την κατανομή των νέων θέσεων εργασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 

παρατηρείται σημαντική διάχυση σε μεγάλο φάσμα κλάδων με σημαντικότερες αυξήσεις να 

καταγράφονται στους κλάδους αναψυχής (+179.000), επαγγελματικών υπηρεσιών (+95.000), 

παροχής υπηρεσιών υγείας (+64.000), κατασκευών (+60.000), μεταφορών και αποθήκευσης 

(+48.000),  λιανικού εμπορίου (+37.000), μεταποίησης (+36.000), και χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών (+35.000). 

 

Μεταξύ άλλων στοιχείων, στην α/ αγορά εργασίας το Φεβρουάριο παρατηρήθηκε 

απειροελάχιστη αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής (μόλις 0,03%)  στα $ 31,58. Σε διάστημα 

ενός έτους, από τον Φεβρουάριο του 2021, οι μέσες ωριαίες αποδοχές του α/ ιδιωτικού τομέα 

έχουν αυξηθεί κατά 5,1%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Φεβρουαρίου 2022 στις ΗΠΑ. 

 
To επίσημο ποσοστό ανεργίας απέχει πλέον μόλις 0,3% από το προ πανδημίας επίπεδο, ενώ 
το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό ανέρχεται σε 62,3% απέχοντας 
1,1 ποσοστιαίες μονάδες από τα προ πανδημίας επίπεδα (63,4%) ή 1,14 εκ. εργαζομένους.  
 
Αν και  η προσφορά εργασίας συνεχίζει να υπολείπεται της ζήτησης  εκτιμάται πως η σταδιακή 
μετατροπή της πανδημίας σε διαχειρίσιμη ενδημική νόσο, μαζί με τη νομισματική και 
δημοσιονομική πολιτική που παραμένει επεκτατική, θα συμβάλει στην ανάκαμψη της α/ 
οικονομίας και την πλήρη αποκατάσταση της εγχώριας αγοράς εργασίας κατά το τρέχον έτος. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - February 2022", 

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

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

