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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Μαΐου 2022. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 3/6, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 
Εργασίας ΗΠΑ, τον Μάϊο 2022 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό σε 3,6%, αμετάβλητο 
για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέργων αυξήθηκε ελαφρώς σε 6 εκατ. 
(από 5,9 εκατ. τον Απρίλιο). Σε κάθε περίπτωση, η σύγκλιση με τα προ πανδημίας επίπεδα 
έχει σχεδόν επιτευχθεί, καθώς τον Φεβρουάριο του 2020 το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,5% και 
ο αριθμός ανέργων 5,7 εκατ. 
 
Συνολικά, τον Μάιο δημιουργήθηκαν 390.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την κατανομή 
τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους 
κλάδους αναψυχής και υπηρεσιών φιλοξενίας (+84.000), επαγγελματικών/επιχειρηματικών 
υπηρεσιών (+75.000), μεταφορών και αποθήκευσης (+47.000), κατασκευών (+36.000), 
εκπαίδευσης (δημόσια +36.000, ιδιωτική +33.000), παροχής υπηρεσιών υγείας (+28.000), 
μεταποίησης (+18.000), χονδρεμπορίου (+14.000) και εξόρυξης (+6.000). 
 
Μεταξύ άλλων, στην α/ αγορά εργασίας κατεγράφη και τον Μάϊο, έστω πολύ μικρή πάλι, 
αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής κατά 0,3%, σε $ 31,95 (από προηγούμενες αυξήσεις 0,3% 
τον Απρίλιο και 0,4% τον Μάρτιο), γεγονός που υποδηλώνει σχετική επιβράδυνση από 
πλευράς ζήτησης. Σε ετήσια βάση, από τον Μάϊο 2021, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον 
ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ, ωστόσο, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 
έχει περιοριστεί σημαντικά δεδομένου ότι κατά το ίδιο διάστημα ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε 
σε 8,6% (συνεπεία της διαρκούς αυξητικής τάσης των τελευταίων μηνών). 
 

Εκτιμήσεις αναλυτών. 

 
Η α/ αγορά εργασίας έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως ανθεκτική, εμφανίζοντας, κατά τους τελευταίους 
μήνες, σχεδόν πλήρη ανάκαμψη από την κρίση της πανδημίας, δεδομένης της συνεχούς 
δημιουργίας πολλών νέων θέσεων εργασίας σε σειρά διαφορετικών κλάδων – αν και ο ρυθμός 
ανάκαμψης της απασχόλησης, κατά περίπου 400.000 θέσεις εργασίας μηνιαίως τους 
τελευταίους 12 μήνες, μειώθηκε τον Μάιο. Συνολικά, σε ετήσια βάση, στην απασχόληση έχουν 
προστεθεί άνω των 6,5 εκατ. θέσεων εργασίας, ιδίως στους κλάδους μεταποίησης, φιλοξενίας, 
και μεταφορών, στους οποίους επικρατεί μεγάλη κινητικότητα για κάλυψη της ζήτησης, ενώ, 
ωστόσο, εξαίρεση αποτέλεσε το λιανικό εμπόριο, με απώλεια 61.000 θέσεων τον Μάιο τρ.έ., 
λόγω της μετα-πανδημικής διαφοροποίησης των καταναλωτικών συνηθειών, και της σχετικής 
μεταστροφής της κατανάλωσης σε υπηρεσίες (τουρισμός, ψυχαγωγία, εστίαση), αντί αγαθών. 
 
Η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να μετριασθεί το επόμενο διάστημα, βάσει ενδείξεων 
όπως η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των ωριαίων αποδοχών και η μείωση του αριθμού 
αυτών που αναζητούν εργασία, αν και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν σε 
σχετική ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης (με σχεδόν δύο θέσεις διαθέσιμες στην προσφορά 
για κάθε έναν που αναζητεί εργασία), ενώ σε ορισμένους κλάδους, ιδίως χαμηλών απολαβών 
όπως φιλοξενίας, παρατηρείται έλλειμμα ζήτησης από διαθέσιμους προς εργασία. Εξακολουθεί 
να υπάρχει έλλειμμα 800.000 θέσεων εργασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα καλυφθεί εντός του 
επόμενου τριμήνου. 
 



Η θετική πορεία της αγοράς εργασίας έχει επιτρέψει τη σχετική προσαρμογή της οικονομικής 
πολιτικής ΗΠΑ εν μέσω άλλων αρνητικών εξελίξεων, όπως ο υψηλός πληθωρισμός των 
τελευταίων μηνών και η απροσδόκητη συρρίκνωση του α/ ΑΕΠ κατά 1,4% το α΄ τρίμηνο του 
2022. Ιδίως δε την προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής από την FED, για αντιμετώπιση 
του πληθωρισμού με αυξήσεις επιτοκίων, μειώνοντας τον κίνδυνο διακοπής του ρυθμού 
ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Πάντως, παραμένουν ορισμένες ανησυχίες 
λόγω των δυνητικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την σύσφιξη 
της νομισματικής πολιτικής, όπως φαίνεται και από δηλώσεις του CEO της Tesla, Elon Musk, 
περί περικοπής 10% των θέσεων εργασίας, βάσει ανάλογων ανησυχιών. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - May 2022", 

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