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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Απριλίου 2022. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση (6/5) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 
Εργασίας των ΗΠΑ, τον Απρίλιο 2022 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα (3,6%), ενώ ο συνολικός αριθμός των ανέργων υποχώρησε 
ελαφρώς σε 5,9 εκ. (από 6 εκ. τον Μάρτιο). Υπενθυμίζεται ότι η σύγκλιση με τα προ πανδημίας 
επίπεδα έχει σχεδόν επιτευχθεί, καθώς τον Φεβρουάριο του 2020 το ποσοστό ανεργίας ήταν 
3,5% και ο αριθμός των ανέργων 5,7 εκατομμύρια. 
 
Συνολικά, τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν 428.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την κατανομή 
τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους 
κλάδους αναψυχής και υπηρεσιών τουρισμού (+78.000), μεταποίησης (+55.000), μεταφορών 
και αποθήκευσης (+52.000), επαγγελματικών υπηρεσιών (+41.000), χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων (+35.000), παροχής υπηρεσιών υγείας (+34.000), λιανικού εμπορίου 
(+29.000), χονδρεμπορίου (+22.000) και εξόρυξης (+9.000). 
 
Μεταξύ άλλων, στην α/ αγορά εργασίας κατεγράφη κατά τον Απρίλιο πολύ μικρή αύξηση της 
μέσης ωριαίας αμοιβής κατά 0,3% (σε $ 31,85), από αύξηση 0,4% τον προηγούμενο μήνα, 
γεγονός που υποδηλώνει σχετική επιβράδυνση από πλευράς ζήτησης. Σε διάστημα ενός έτους, 
από τον Απρίλιο 2021, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 5,5%, 
αλλά με σημαντικές απώλειες της αγοραστικής δύναμης, εφόσον κατά το ίδιο διάστημα ο 
πληθωρισμός ανήλθε κατά 8,5%. 
 
Εκτιμήσεις αναλυτών για ανεργία Απριλίου 2022 στις ΗΠΑ. 

 
Παρά το ότι στην αγορά εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 1,2 εκατ. θέσεων εργασίας, ως προς 
τις αντίστοιχες προ πανδημίας, σε αρκετούς κλάδους έχουν πλέον καλυφθεί οι σχετικές 
απώλειες. Η α/ αγορά εργασίας επέδειξε ανθεκτικότητα παρά τον υψηλό πληθωρισμό, την 
αύξηση των τιμών ενέργειας και την εκ νέου διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των 
εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και τη σύσφιξη της νομισματικής 
πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED) με διαδοχικές αυξήσεις του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου και εκ νέου πρόσφατη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον τρέχοντα 
μήνα, ωστόσο, αναμένεται ότι εφεξής τα σχετικά μεγέθη θα μετριασθούν και διατηρηθούν σε 
σταθερά επίπεδα (βάσει ενδείξεων όπως η μείωση του ρυθμού αύξησης ωριαίων αποδοχών, 
όπως προαναφέρθηκε, αλλά και η μείωση του αριθμού αυτών που αναζητούν εργασία). 
 
Σημειώνεται ότι η ζήτηση εργασίας εξακολουθεί να υπερβαίνει την προσφορά (τον Μάρτιο 
υπολογίζεται υπήρξαν 11,5 εκατ. διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αριθμός σχεδόν διπλάσιος 
αυτών που αναζητούσαν εργασία, παρά την προαναφερθείσα αύξηση αποδοχών), σχέση που 
διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας από σειρά παραγόντων. Σημειώνεται ότι και η 
σχετική τάση πρόωρης συνταξιοδότησης πλέον αντιστρέφεται, καθώς έχουν εν μέρει μειωθεί 
οι ανησυχίες για την εξέλιξη της πανδημίας, έχει επέλθει σημαντική μείωση των επιδομάτων 
στήριξης, και αυξάνεται το κόστος διαβίωσης λόγω πληθωρισμού. 
 
Αν και είναι απαραίτητο η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική της χώρας να παραμείνει 
υποστηρικτική, η θετική πορεία της αγοράς εργασίας υποστηρίζει τις επιλογές της FED  ως 
προς την αντιμετώπιση του πληθωρισμού με αυξήσεις επιτοκίων. 
 



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

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