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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 7,1% τον Νοέμβριο 2022. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση (13/12) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, κατά τον Νοέμβριο τ.έ. ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε 

υποχώρηση τάξης 0,6%, διαμορφούμενος σε 7,1% (από 7,7%, σε ετήσια βάση, τον Οκτώβριο). 

Παράλληλα, ο ρυθμός μηνιαίας αύξησης τιμών, τάξης +0,1% τον Νοέμβριο, εμφάνισε 

επιβράδυνση ως προς τους δύο προηγούμενους μήνες, κατά τους οποίους ήταν +0,4%. Η εν 

λόγω σημαντική υποχώρηση του ετήσιου πληθωρισμού είναι η καλύτερη επίδοση από τις 

αρχές του τρέχοντος έτους. 

 

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, μετά από έξι συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων από την 

FED, η πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 

(υπενθυμίζεται, από 8,2% τον Σεπτέμβριο σε 7,7% τον Οκτώβριο), είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη 

για την α/ οικονομία και τους Α/ καταναλωτές, οι οποίοι επιβαρύνθηκαν σημαντικά από τις 

πληθωριστικές πιέσεις στη διάρκεια του 2022. 

 

Στην ανωτέρω θετική εξέλιξη συνέβαλε και η σχετική μεταβολή του δείκτη δομικού 

πληθωρισμού (πλην τροφίμων και ενέργειας), ο οποίος εμφάνισε επιβράδυνση για δεύτερη 

συνεχόμενη φορά, με μηνιαία αύξηση 0,2% τον Νοέμβριο, σε συνέχεια αυξήσεων 0,3% τον 

Οκτώβριο και 0,6% τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα κατά τον Νοέμβριο, πτώση τιμών κατεγράφη 

στα μεταχειρισμένα οχήματα (-2,9%), στην παροχή υπηρεσιών υγείας (-0,5%) και στους 

ναύλους των αεροπορικών μετακινήσεων (-3%), ενώ, αντίθετα, αυξήσεις τιμών κατεγράφησαν 

στις κατηγορίες στέγασης, επικοινωνιών, αναψυχής, ασφάλισης οχημάτων, εκπαίδευσης και 

ειδών ένδυσης. Σε ετήσια βάση ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 6%, υποχωρώντας 

δεύτερη συνεχόμενη φορά, από 6,3% τον Οκτώβριο και 6,6% τον Σεπτέμβριο (υψηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων 40 ετών). Συνολικά, σε ετήσια βάση έως τον Νοέμβριο ο δείκτης τιμών 

τροφίμων διαμορφώθηκε σε +10,6%, και ο δείκτης ενέργειας σε +13,1%. 

 

Στον απόηχο της εν θέματι ανακοίνωσης, υπήρξε θετική αντίδραση των χρηματαγορών (Dow 

Jones +0,17%, S&P 500 +0,57% και Nasdaq Composite +0,76%, ενώ η απόδοση του 10ετούς 

α/ ομολόγου υποχώρησε σε 3,5%), καθώς, λόγω της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού για 

δεύτερο συνεχόμενο μήνα, θεωρείται πιθανό η FED να προβεί σε λιγότερο δραστικές αυξήσεις 

επιτοκίων (μικρότερες του 0,75%, όπως στις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις της αρμόδιας 

Επιτροπής FOMC, της FED). 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. BLS, Consumer Price Index - November 2022,  
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf. 
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