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Δημοσίευση στοιχείων ανεργίας ΗΠΑ Ιουνίου 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, 8/7, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 

Εργασίας ΗΠΑ, τον Ιούνιο 2022 το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό σε 3,6%, αμετάβλητο 

για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέργων μειώθηκε ελαφρώς σε 5,9 

εκατ. (από 6 εκατ. τον Μάιο). Σε κάθε περίπτωση, η σύγκλιση με τα προ πανδημίας επίπεδα 

έχει σχεδόν επιτευχθεί, καθώς τον Φεβρουάριο του 2020 το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,5% και 

ο αριθμός ανέργων 5,7 εκατ. 

 

Συνολικά, τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 372.000 νέες θέσεις εργασίας. Ως προς την κατανομή 

τους ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους 

κλάδους επαγγελματικών/επιχειρηματικών υπηρεσιών (+74.000), αναψυχής και υπηρεσιών 

φιλοξενίας (+67.000), παροχής υπηρεσιών υγείας (+57.000), μεταφορών και αποθήκευσης 

(+36.000), κατασκευών (+29.000), υπηρεσιών πληροφορικής (+25.000), υπηρεσιών 

κοινωνικής στήριξης(+21.000), χονδρεμπορίου (+16.000) και εξόρυξης (+5.000). 

 

Στην α/ αγορά εργασίας κατεγράφη και τον Ιούνιο μικρή αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής 

κατά 0,3% ($ +0,1) , σε $ 32,08 (από προηγούμενες αυξήσεις 0,3% τον Μάιο και Απρίλιο). Σε 

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

κατά 5,1%. Αν και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει περιοριστεί σημαντικά κατά 

τους τελευταίους μήνες, καθώς ο ετήσιος πληθωρισμός αυξάνεται διαρκώς (8,6% τον Μάιο), η 

επιβράδυνση της αύξησης της μέσης ωριαίας αμοιβής συνεισφέρει στον περιορισμό του.  

 

Εκτιμήσεις αναλυτών. 

 
Η α/ αγορά εργασίας εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική, με ρυθμό πλησίον των 400.000 
νέων θέσεων μηνιαίως. Αν και υπάρχει ακόμα υψηλή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, 
εκτιμώμενη σε άνω των 11  εκ. θέσεων, ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας επιβραδύνουν τους 
ρυθμούς προσλήψεων, υπό το φόβο μιας ενδεχόμενης οικονομικής ύφεσης. Παράλληλα, 
σημειώνεται έντονη κινητικότητα του α/εργατικού δυναμικού, καθώς 4,3 εκ. εργαζόμενοι 
άλλαξαν απασχόληση το Μάιο και αντίστοιχος ήταν ο αριθμός των παραιτήσεων, ο οποίος 
αποτελεί ιστορικό υψηλό. Συνολικά, εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 500.000 λιγότερες 
θέσεις εργασίας σε σύγκριση με την προ-πανδημική περίοδο, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις 
μειώσεις προσωπικού που έγιναν στον δημόσιο τομέα, ενώ, εξακολουθούν να αντιστοιχούν 
σχεδόν δύο διαθέσιμες θέσεις για κάθε έναν που αναζητεί εργασία. 
 
Αναλυτές φίλα προσκείμενοι στην αντιπολίτευση επισημαίνουν ότι η έλλειψη εργατικού 
δυναμικού συμβάλλει στη συρρίκνωση του α/ΑΕΠ, επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας 
και επιδεινώνει την ήδη διαταραγμένη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων. Σε κάθε 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης απασχόλησης στον τομέα έρευνας και 
καινοτομίας παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με το 2020, η πλειοψηφία των αναλυτών θεωρεί 
ότι η νομοθετική στήριξη της καινοτομίας, αλλά και της μεταποίησης, θα συνέβαλε θετικά στη 
διαχείριση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και των συνεπειών της. 
 



Η θετική πορεία της αγοράς εργασίας έχει επιτρέψει την αναπροσαρμογή της νομισματικής 
πολιτικής, για τη δραστική αντιμετώπιση του πληθωρισμού από τη FED, με σειρά αυξήσεων 
επιτοκίων κατά τους τελευταίους μήνες, και με μια ενδεχόμενη νέα αύξηση, τάξης 50-75 
μονάδων βάσεως, αυτό το μήνα. Καθώς παρατηρείται δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 
κλάδους έντασης κεφαλαίου, που επηρεάζονται σημαντικά από τη διαμόρφωση των επιτοκίων, 
όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές, οι αναλυτές εκτιμούν ότι, κατά την παρούσα περίοδο, 
είναι εφικτή η αποσόβηση των συνεπειών της νομισματικής πολιτικής από την αγορά εργασίας. 
 
Πάντως, παραμένει ο κίνδυνος μιας οικονομικής ύφεσης, καθώς υπήρξε απροσδόκητη 
συρρίκνωση του α/ ΑΕΠ κατά 1,4% το α΄ τρίμηνο του 2022, και εκτιμάται ότι θα υπάρξει 
συρρίκνωση ακόμα μεγαλύτερης τάξεως το β΄ τρίμηνο του 2022. Η επιβράδυνση του ρυθμού 
ανάκαμψης από την πανδημία επηρεάζεται και από τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία και 
τις παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες αυτού, ιδίως στην ενέργεια και τις μεταφορές. Ωστόσο, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις του PIΙE / Peterson Institute of International Economics, δεν 
καταγράφεται η εικόνα μιας οικονομίας σε ύφεση, αντιθέτως εκτιμάται ότι η πορεία του ΑΕΠ 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αυτή που προκύπτει από τα τρέχοντα δεδομένα. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημική ύφεση χαρακτηρίζεται από αρκετές ιδιαιτερότητες, δεν 
είναι ευχερές να γίνουν προβλέψεις και για την ανάκαμψη από αυτή, ιδίως βάσει δεδομένων 
απασχόλησης, τα οποία είναι ευμετάβλητα. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ 
έχει αποτελέσει την προμετωπίδα προστασίας της α/οικονομίας για σημαντικό πλέον διάστημα 
και εκτιμάται ότι εξακολουθήσει να διατηρεί αυτό το ρόλο. 
 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.  

 

- "The Employment Situation - June 2022", https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf.  

- “US job market provides hopeful signs against recession and inflation, but other data are 

worrisome”, US job market provides hopeful signs against recession and inflation, but other 

data are worrisome | PIIE. 
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