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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Ιουλίου 2022. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 5/8, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 
Εργασίας ΗΠΑ, τον Ιούλιο 2022 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 3,5%, (από 3,6 τον Ιούνιο), 
ενώ ο συνολικός αριθμός ανέργων μειώθηκε σε 5,7 εκατ. (από 5,9 εκατ. τον Ιούνιο), ώστε, 
πλέον, καταγράφεται πλήρης σύγκλιση με τα προ πανδημίας επίπεδα (Φεβρουαρίου 2020) και 
για τα δύο μεγέθη. 

 

Συνολικά, τον Ιούλιο καλύφθηκαν 528.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την κατανομή τους 
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι σημαντικότερες αυξήσεις κατεγράφησαν στους 
κλάδους αναψυχής και υπηρεσιών φιλοξενίας (+96.000),  επαγγελματικών / επιχειρηματικών 
υπηρεσιών (+89.000), παροχής υπηρεσιών υγείας (+70.000), δημόσιου τομέα (+57.000), 
κατασκευών (+32.000), μεταποίησης (+30.000), κοινωνικής πρόνοιας (+27.000), λιανεμπορίου 
(+22.000), μεταφορών και εφοδιασμού/αποθήκευσης (+21.000), υπηρεσιών πληροφορικής 
(+13.000), χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (+13.000) και εξόρυξης (+7.000). 

 

Στην α/ αγορά εργασίας κατεγράφη και τον Ιούλιο μια πολύ μικρή αύξηση της μέσης ωριαίας 
αμοιβής, κατά 0,5% (ή 15 σεντς), σε $ 32,27 (από προηγούμενες αυξήσεις 0,3% τον Ιούνιο και 
Μάιο). Σε ετήσια βάση, από τον Ιούλιο 2021, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 
αυξήθηκαν κατά 5,2%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών. 

 

Η ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει η α/ αγορά εργασίας βρίσκεται σε σχετική αντίθεση με 
άλλους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας οποίοι εμφανίζουν επιβράδυνση (βλ. έγγραφό μας 
ΑΠ: 1771 - 2.8.2022 για την τρέχουσα τεχνική ύφεση της α/ οικονομίας), όπως ως προς την 
παραγωγή και τη ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες (λόγω αυστηρότερων χρηματοοικονομικών 
συνθηκών, αλλοίωσης της αγοραστικής δύναμης από τον υψηλό πληθωρισμό, και περιορισμό 
της δημοσιονομικής στήριξης). Η αντιθετική αυτή σχέση είναι μάλλον ενδεικτική της σταδιακής 
εξισορρόπησης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, και πλέον εκτιμάται (εφόσον η ζήτηση ήδη 
εμφανίζει χαμηλή αυξητική τάση) ότι θα ακολουθήσει, κατά τους επόμενους μήνες, περίοδος 
σταθερότητας του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης αλλά και μείωσης των πιέσεων αύξησης 
των μέσων ωριαίων απολαβών (ενώ, εξάλλου, η αυξητική τάση της μέσης ωριαίας αμοιβής 
εργαζομένων δεν αντιστοιχεί το ίδιο σε όλους τους τομείς της οικονομίας: μεγαλύτερες αυξήσεις 
καταγράφηκαν στους κλάδους  αναψυχής και υπηρεσιών φιλοξενίας, χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων και εξόρυξης, ενώ υπήρξε επιβράδυνση στους κλάδους μεταποίησης, 
χονδρεμπορίου, μεταφορών-εφοδιασμού/αποθήκευσης, και επαγγελματικών/επιχειρηματικών 
υπηρεσιών). 



 

Αν και η πλειοψηφία των αναλυτών θεωρούν ορθή τη θέση του Προέδρου της FED ότι η α/ 
οικονομία δεν βρίσκεται σε φάση πραγματικής ύφεσης, αλλά μόνο τεχνικής, προσωρινής 
φύσεως, πάντως οι συνεχιζόμενες μηνιαίες αυξήσεις της μέσης ωριαίας αμοιβής δεν συνάδουν 
με τους στόχους της FED για συγκράτηση του πληθωρισμού (κατόπιν συνεχών μηνιαίων 
αυξήσεών του, τον Ιούνιο 9,1%), εφόσον έτσι συντηρούνται οι πληθωριστικές πιέσεις, 
καθιστώντας τις προσπάθειες της FED για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ιδιαίτερα δύσκολο 
εγχείρημα. 

 

Κατά τους αναλυτές, για να αντιμετωπιστεί ο φαύλος κύκλος αυξήσεων (των τιμών προϊόντων 
και των αποδοχών) είναι απαραίτητο να υπάρξει, στην αγορά εργασίας, μείωση της ζήτησης 
και αύξηση της προσφοράς. Καθώς όμως τα περιθώρια αύξησης της προσφοράς είναι 
περιορισμένα θα πρέπει να υπάρξει μείωση της ζήτησης. Εν προκειμένω, αν και η αύξηση των 
αποδοχών ωφελεί τους εργαζομένους βραχυχρόνια, η τάση αυτή δεν συνάδει με υψηλό 
πληθωρισμό και χαμηλό ρυθμό αύξησης της παραγωγής, επομένως, πρόκειται για τάση που 
δεν είναι βιώσιμη σε βάθος χρόνου. 

 

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και του κινδύνου εδραίωσής 
του, η FED οφείλει να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, έως υποχώρησής του. 
Υπενθυμίζεται  (βλ. προαναφερθέν έγγραφό μας περί FED), ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας, κ.Powel, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου κατά τους επόμενους μήνες, θεωρεί ότι πλέον είναι πιθανή η 
συγκράτηση του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
αρκετές αυξήσεις επιτοκίων τους τελευταίους μήνες και οι θετικές επιδράσεις τους αναμένεται 
να φανούν το επόμενο διάστημα. 

 

   

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - July 2022", 
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf. 
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