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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Οκτωβρίου 2022. 

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

Εργασίας ΗΠΑ, τον Οκτώβριο 2022 το ποσοστό ανεργίας σημείωσε ελαφρά αύξηση, 

ανερχόμενο σε 3,7%, (από 3,5% τον Σεπτέμβριο), με το συνολικό αριθμό των ανέργων να 

διαμορφώνεται σε 6,1 εκατ. (έναντι 5,8 εκ. τον Σεπτέμβριο), παραμένοντας πάντως πλησίον 

των προ πανδημικών επιπέδων (Φεβρουαρίου 2020 με αντίστοιχα μεγέθη 3,5% και 5,7 εκ.). 

Συνολικά, τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 261.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την 

κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη 

στους εξής κλάδους: παροχής υπηρεσιών υγείας (+53.000), επαγγελματικών/ επιχειρηματικών 

υπηρεσιών (+43.000), αναψυχής και υπηρεσιών φιλοξενίας (+35.000), μεταποίησης (+32.000), 

παροχής υπηρεσιών πρόνοιας (+19.000), χονδρεμπορίου (+15.000) και μεταφορών και 

αποθήκευσης (+8.000).   

Σε ότι αφορά τις απολαβές, η ανοδική πορεία των αποδοχών συνεχίζεται, με την μέση ωριαία 

αμοιβή να σημειώνει μηνιαία αύξηση κατά 0,4% (ή $0,12), σε $ 32,58 (από προηγούμενες 

αυξήσεις 0,3% τον Σεπτέμβριο και Αύγουστο). Σε ετήσια βάση, από τον Οκτώβριο 2021, οι 

μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα σημειώνουν σωρευτική αύξηση τάξης 4,7%. 

Εκτιμήσεις αναλυτών 

H α/ αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ανθεκτικότητα, 
ωστόσο έχει αρχίσει να παρατηρείται μια ήπια κάμψη της δυναμικής της, με επιβράδυνση του 
ρυθμού προσλήψεων και συγκρατημένη αύξηση μισθών. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της 
Fed για “ομαλή προσγείωση” (soft landing) της οικονομίας και υποχώρηση των εκτεταμένων 
πληθωριστικών πιέσεων, μέσω των συνεχών αυξήσεων επιτοκίων, η ελεγχόμενη αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας αποτελεί αναμενόμενη και επιθυμητή εξέλιξη, ιδίως στο βαθμό που η 
αύξηση της προέρχεται από υποχώρηση της ζήτησης/κατανάλωσης.  

 

Οι επιπτώσεις της αύξησης επιτοκίων στην αγορά εργασίας είναι εμφανείς, ιδίως σε τομείς που 
επηρεάζονται άμεσα, όπως η αγορά ακινήτων (υποχώρηση της απασχόλησης κατά 8,7%) και 
ο κατασκευαστικός τομέας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μικρή πτώση της συμμετοχής του 
πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό, σε 62,2%, ποσοστό το οποίο παραμένει κατά 1,2% 
χαμηλότερο σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα (Φεβρουαρίου 2020). Σύμφωνα με 
οικονομικούς αναλυτές, η πτώση αυτή ενδέχεται να οφείλεται στον αυξημένο αριθμό 
συνταξιοδοτήσεων, ωστόσο, δεδομένης της υψηλής ζήτησης για εργατικό δυναμικό, 
εξακολουθεί να συνιστά αρνητική εξέλιξη για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. 

 

Κλείνοντας, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος της ύφεσης παραμένει, ενώ αναμένεται ότι νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις θα βιώσουν δυσκολίες, καθώς η Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να εφαρμόζει 
επιθετική περιοριστική νομισματική πολιτική. Σε σχετική δήλωσή του, ο πρόεδρος της Fed, κ. 
J. Powell, σχολίασε ότι το περιθώριο για “ομαλή προσγείωση” της οικονομίας κατά τη διάρκεια 
του έτους έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ προγραμματίζονται και νέες αυξήσεις επιτοκίων, 
καθώς ο επίμονος πληθωρισμός θεωρείται πιο επιζήμιος από την ύφεση, ενώ δεν έχουν 



αρχίσει να διαφαίνονται ακόμα οι πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της υπερθέρμανσης της 
εγχώριας οικονομίας. 

 

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

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