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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Δεκεμβρίου 2022. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση (6.1.2023) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics, του 

Υπουργείου Εργασίας ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο 2022 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε 3,5% 

(διατηρούμενο σε στενό εύρος διακύμανσης 3,5%-3,7% από τον Μάρτιο 2022), ενώ ο 

συνολικός αριθμός ανέργων υποχώρησε σε 5,7 εκ. από 6 εκ. τον Νοέμβριο. Επισημαίνεται, τα 

στοιχεία Δεκεμβρίου σηματοδοτούν την ολική επαναφορά της αγοράς εργασίας στα προ-

πανδημικά επίπεδα (3,5% επίσης τον Φεβρουάριο 2020). 

 

                             
 

 
 

Συνολικά, τον τελευταίο μήνα του 2022 δημιουργήθηκαν 223.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως 

προς την κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μεγαλύτερες αυξήσεις 

κατεγράφησαν στους εξής κλάδους: αναψυχής και φιλοξενίας (+67.000), υπηρεσιών υγείας 

(+55.000), κατασκευών (+28.000), υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης (+20.000), λιανεμπορίου 

(+9.000), μεταποίησης (+8.000), εξόρυξης (+4.000), μεταφορών/αποθήκευσης (+5.000), 

δημοσίου τομέα (+3.000). Αντίθετα, σημαντικότερες απώλειες θέσεων εργασίας κατεγράφησαν 

στον κλάδο επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (-6.000). 

 

Παράλληλα συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία των αποδοχών, καθόσον η μέση ωριαία αμοιβή 

εμφάνισε τον Δεκέμβριο μηνιαία αύξηση κατά 0,3% (από προηγούμενες αυξήσεις 0,6% τον 

Νοέμβριο και 0,4% τον Οκτώβριο), ή κατά $ 0,09. Σε ετήσια βάση, από τον Δεκέμβριο 2021, οι 

μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα εμφάνισαν σωρευτική αύξηση τάξης 4,6%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών 
 
Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ φαίνεται να χάνει τη δυναμική της καθώς τόσο ο ρυθμός 
προσλήψεων όσο και ο ρυθμός μισθολογικών αυξήσεων επιβραδύνονται, έπειτα από δύο έτη 
συνεχόμενης ανόδου, ως απόρροια των διαδοχικών αυξήσεων του βασικού παρεμβατικού 
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επιτοκίου από τη FED καθώς και της σχετικής υποχώρησης του ρυθμού ανάπτυξης της α/ 
οικονομίας. Εικάζεται ότι το 2023, έτος κατά το οποίο οι επιδόσεις της α/ οικονομίας 
αναμένονται αναιμικές, ο ρυθμός νέων προσλήψεων θα μειωθεί έτι περαιτέρω, ενώ υπάρχει το 
ενδεχόμενο σταδιακά οι απολύσεις να υπερκεράσουν τις προσλήψεις εργαζομένων σε 
απόλυτα μεγέθη. Αν και το, μέχρι σήμερα, εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας υποδηλώνει 
ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν σε θέση ισχύος, αναλυτές της FED εκτιμούν ότι το ποσοστό 
ανεργίας θα αυξηθεί σε περίπου 4,6% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς οι αυξήσεις 
των επιτοκίων αναγκάζουν τις εταιρείες σε περαιτέρω περικοπές. 
 
Τα παραπάνω αναφέρονται χωρίς να παραγνωρίζεται ότι το 2022 προστέθηκαν στην α/ 
οικονομία 4,5 εκ. νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που συνιστά δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά 
το 2021 όταν οι νέες θέσεις εργασίας ανήλθαν σε επίπεδο-ρεκόρ 6,7 εκ. Ισχύει, ωστόσο, ότι 
από τον Ιούλιο και εντεύθεν οι επιδόσεις της α/ αγοράς εργασίας εμφανίζουν σχετική 
επιδείνωση, καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, κυρίως τεχνολογικές και χρηματ/κων 
υπηρεσιών, αρχικά προχώρησαν σε αναστολή προσλήψεων που σταδιακά εξελίχθηκε σε 
μειώσεις προσωπικού. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - December 2022",  

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