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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Σεπτεμβρίου 2022. 

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

Εργασίας ΗΠΑ, τον Σεπτέμβριο 2022 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε οριακά σε 3,5%, (από 

3,7 τον Αύγουστο), ενώ ο συνολικός αριθμός ανέργων μειώθηκε ελαφρώς σε 5,8 εκατ. (από 6 

εκατ. τον Αύγουστο), συγκλίνοντας περαιτέρω με τα προ πανδημίας επίπεδα (Φεβρουαρίου 

2020 από 3,5% και 5,7 εκατ. αντίστοιχα).  

Συνολικά, τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 263.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την 

κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη ζήτηση κατεγράφη στους 

εξής κλάδους: αναψυχής και υπηρεσιών φιλοξενίας (+83.000), παροχής υπηρεσιών υγείας 

(+60.000), επαγγελματικών / επιχειρηματικών υπηρεσιών (+46.000), μεταποίησης (22.000), 

κατασκευών (+19.000) και χονδρεμπορίου (+11.000). Αντιθέτως, απώλειες θέσεων εργασίας 

κατεγράφησαν στους κλάδους χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (-8.000), μεταφορών και 

εφοδιασμού / αποθήκευσης (-8.000), και οριακές μεταβολές στους κλάδους εξόρυξης, 

λιανεμπορίου, υπηρεσιών πληροφορικής, και στον δημόσιο τομέα. 

Σε ότι αφορά τις απολαβές, και τον παρελθόντα μήνα κατεγράφη μικρή αύξηση της μέσης 

ωριαίας αμοιβής, κατά 0,3% (ή $ 0,10), σε $ 32,46 (από προηγούμενες αυξήσεις 0,5% τον 

Ιούλιο και 0,3% τον Αύγουστο). Σε ετήσια βάση, από τον Σεπτέμβριο 2021, οι μέσες ωριαίες 

αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα εμφάνισαν αύξηση τάξης 5%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών. 

Ενώ άλλοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνθηκαν, η α/ αγορά εργασίας 
εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Ωστόσο, παρατηρείται 
κάμψη της δυναμικής τάσης της αγοράς εργασίας, όπως συγκρατημένη αύξηση μισθών και 
επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων, καθώς αναμένεται σχετική υποχώρηση της 
οικονομικής δραστηριότητας η οποία θα επιφέρει κάμψη πωλήσεων. Παράλληλα, παρατηρείται 
μείωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας προσωρινής απασχόλησης. Σύμφωνα με αναλυτές, 
οι εργοδότες προσλαμβάνουν προσωπικό κυρίως σε αντικατάσταση αποχωρούντων 
εργαζομένων και όχι με γνώμονα την αύξηση των δραστηριοτήτων τους. 

Υπενθυμίζεται ότι η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων 
στόχων της FED, καθώς συνδέεται άμεσα με την υποχώρηση των εκτεταμένων πληθωριστικών 
πιέσεων, ενώ η ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει προειδοποιήσει, σε πλείστες 
περιπτώσεις, ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα βιώσουν δυσκολίες, καθώς η Τράπεζα 
εξακολουθεί να εφαρμόζει περιοριστική νομισματική πολιτική (αυξήσεις επιτοκίων).  

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation – September 2022",  

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