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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Νοεμβρίου 2022. 

 

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

Εργασίας ΗΠΑ, τον Νοέμβριο 2022 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό, σε 3,7% (σε 

διακύμανση 3,5%-3,7% από τον Μάρτιο τρ.έ.), παράλληλα με σχεδόν αμετάβλητο τον συνολικό 

αριθμό ανέργων που εμφάνισε οριακή μείωση σε 6 εκ., από 6,1 εκ. τον Οκτώβριο. Άλλως, και 

τα δύο μεγέθη παρέμειναν σχεδόν σε προ πανδημικά επίπεδα (ως προς τον Φεβρουάριο 2020 

με αντίστοιχα μεγέθη 3,5% και 5,7 εκ.). 

 

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

τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη στους εξής 

κλάδους: αναψυχής και φιλοξενίας (+88.000), υπηρεσιών υγείας (+45.000), δημόσιου τομέα 

(+42.000), λοιπών υπηρεσιών (+24.000), υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης (+23.000), 

κατασκευών (+20.000), πληροφορικής (+19.000), μεταποίησης (+14.000), 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (+14.000) και επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών 

(+6.000). Αντίθετα, σημαντικότερες απώλειες θέσεων εργασίας κατεγράφησαν στους κλάδους  

λιανικού εμπορίου (+30.000) και μεταφορών/αποθήκευσης (+15.000). 

 

Σε ότι αφορά τις απολαβές, συνεχίσθηκε η ανοδική πορεία των αποδοχών καθόσον η μέση 

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

Σεπτέμβριο και 0,4% τον Οκτώβριο), ή κατά $ 0,18, σε επίπεδο μέσης αμοιβής $ 32,82. Σε 

ετήσια βάση, από τον Νοέμβριο 2021, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα 

εμφάνισαν σωρευτική αύξηση τάξης 5,1%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών 
 
Καθ΄ όλο το 2022 η α/ αγορά εργασίας χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική σταθερότητα και 
ανθεκτικότητα, ενώ τους τελευταίους μήνες υπήρξε ήπια κάμψη της δυναμικής της, κυρίως με 
επιβράδυνση του ρυθμού προσλήψεων και συγκρατημένη αύξηση μισθών. Η μικρή και 
συγκρατημένη αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά τους τελευταίους μήνες ήταν 
αναμενόμενη, αλλά και επιθυμητή εξέλιξη, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Fed για “ομαλή 
προσγείωση” (soft landing) της οικονομίας και για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων 
πληθωριστικών πιέσεων. 
 
Βάσει των εξελίξεων στην αγορά εργασίας τον Νοέμβριο 2022, εκτιμάται ότι επέρχεται σχετική 
ισορροπία της ζήτησης και προσφοράς, έστω σταδιακά, ενώ όμως ο ρυθμός αύξησης των 
αποδοχών παραμένει υψηλότερος του επιθυμητού κατά τους σχεδιασμούς της Κεντρικής 
Τράπεζας ΗΠΑ (Fed), και ενώ κρίσιμα επί μέρους μεγέθη της αγοράς εργασίας, όπως οι 
διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανά άνεργο και ο ρυθμός αποχωρήσεων, παραμένουν σε ιστορικά 
υψηλά επίπεδα. 
 
Καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σημαντικά υψηλότερος του στόχου της FED για συγκράτησή 
του περί το 2%, βεβαίως αναμένεται ότι η Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ θα παρατείνει την 



περιοριστική νομισματική πολιτική κατά το 2023, με νέες αυξήσεις επιτοκίων, έως ότου 
επιτευχθεί σχετική υποχώρηση της ζήτησης, σταδιακά για “ομαλή προσγείωση” της οικονομίας. 
Επομένως αναμένεται σχετική αύξηση του ποσοστού ανεργίας στο εγγύς μέλλον, που θα 
επηρεάσει δυσμενέστερα ορισμένες κατηγορίες εργατικού δυναμικού (όπως των 
ανειδίκευτων). 
 
Αν και οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού κατά το 2023 ποικίλουν, αναμένεται 
σχετική αποκλιμάκωσή του -- έστω σε ορισμένο βαθμό και αναλόγως του βαθμού 
επιβράδυνσης της οικονομίας και εξισορρόπησης των τάσεων στην αγορά εργασίας -- γεγονός 
που θα επιτρέψει την ανάκτηση μέρους των σημαντικών απωλειών αγοραστικής δύναμης των 
εργαζομένων/καταναλωτών. Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις μερίδας αναλυτών (Survey 
of Professional Forecasters), εκτιμάται ετήσια μείωση του πληθωρισμού σε 2,9% το 2023, από 
5,9% το 2022, και πλησιέστερα στον στόχο της FED (2%) το 2024. Παράλληλα, καθόσον κατά 
το 2023 αναμένεται σχετική μείωση της ζήτησης στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να ανέλθει σε διακύμανση 4% - 4,4%.  
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - November 2022",  

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