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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Ιανουαρίου 2023. 

 

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

Εργασίας ΗΠΑ, τον Ιανουάριο 2023 το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς σε 3,4%, από 

3,5% τον Δεκέμβριο 2022, ενώ ο συνολικός αριθμός των ανέργων παρέμεινε αμετάβλητος σε 

5,7 εκ. Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά το ποσοστό ανεργίας είναι ελαφρώς μικρότερο 

σε σύγκριση με τα προ πανδημικά επίπεδα (3,5% τον Φεβρουάριο 2020). 

 

Συνολικά, τον Ιανουάριο δημιουργήθηκαν περίπου 517.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την 

κατανομή τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη αύξηση κατεγράφη 

στους κλάδους αναψυχής και φιλοξενίας (+128.000), επαγγελματικών/επιχειρηματικών 

υπηρεσιών (+82.000), δημόσιου τομέα (+74.000), υπηρεσιών υγείας (+58.000), λιανικού 

εμπορίου (+30.000), κατασκευών (+25.000), μεταφορών/αποθήκευσης (+23.000), υπηρεσιών 

κοινωνικής στήριξης (+21.000) και μεταποίησης (+19.000). 

 

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

ωριαία αμοιβή εμφάνισε μηνιαία αύξηση κατά 0,3% ή κατά $ 0,10, σε επίπεδο μέσης αμοιβής 

$ 33,03. Σε ετήσια βάση, από τον Ιανουάριο 2022, οι μέσες ωριαίες αποδοχές στον ιδιωτικό 

τομέα εμφάνισαν σωρευτική αύξηση τάξης 4,4%. 

 

Εκτιμήσεις αναλυτών 
 
Η α/ οικονομία εξακολουθεί να διαφεύγει της ύφεσης, εν μέρει λόγω της εξαιρετικής πορείας 
και ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, η μείωση του ποσοστού ανεργίας τον 
Ιανουάριο σε ιστορικά χαμηλά (από το Μάιο 1969) προκαλεί σχετική ανησυχία στα στελέχη της 
Κεντρικής Τράπεζας FED, ενώ ο Πρόεδρός της, J. Powell, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η 
υπερθέρμανση της αγοράς εργασίας και η συνεχής αύξηση των ωριαίων αποδοχών 
εμποδίζουν την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Κατά τον Πρόεδρο της FED θα χρειαστούν 
και άλλες αυξήσεις επιτοκίων ώστε, σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπισθούν οι πληθωριστικές 
πιέσεις. 
 
Εξάλλου, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου σε 4,5% 
- 4,75%, και παρά την συνεχή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, ο 
Πρόεδρος της FED είχε δηλώσει ότι προγραμματίζονται μία ή δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων 
για επιβράδυνση της οικονομίας, με εκτίμηση ότι αυτό θα συμβεί όταν το βασικό επιτόκιο θα 
διαμορφωθεί περίπου σε 5%. Μετά τη δημοσίευση των δεδομένων ανεργίας, σύμφωνα με 
οικονομικούς αναλυτές ενδέχεται η FED να προβεί σε πιο δραστικές αυξήσεις επιτοκίων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος πληθωρισμού περί το 2%. Σύμφωνα με αρνητικότερες 
εκτιμήσεις, καθώς η καταπολέμηση του πληθωρισμού αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο, 
είναι ίσως αναπόφευκτο να μην πληγεί εν τέλει η αγορά εργασίας.  
 
Πιο αισιόδοξοι αναλυτές θεωρούν ότι μπορεί να είναι εφικτή η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 
και η αποφυγή της ύφεσης παράλληλα με ανάπτυξη στην αγορά εργασίας, θέση της Διοίκησης 
Biden όπως διατυπώθηκε κατά τον πρόσφατο λόγο του Προέδρου στην ετήσια αποτίμηση 



“State of the Union”, ενώ και ο οίκος Goldman Sachs αναπροσάρμοσε αυτή την εβδομάδα τις 
εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο ύφεσης της α/ οικονομίας προς το θετικότερο, από 35% σε 25%. 
 
Παρά τις ανησυχίες της FED οι α/ χρηματαγορές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση για την 
πορεία της αγοράς εργασίας, καθώς ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε αυθημερόν 
άνοδο 0,78%, ο δείκτης S&P 500 άνοδο 1,29%, και ο σύνθετος δείκτης Nasdaq composite, 
γνωστός ως τεχνολογικός δείκτης, άνοδο 1,9%. 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "The Employment Situation - January 2023",  

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