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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 6,5% τον Δεκέμβριο 2022. 
 

Σημαντική ήταν η υποχώρηση του ετήσιου πληθωρισμού στις ΗΠΑ και κατά τον προηγούμενο 

μήνα, 12/22, σε 6,5% από 7,1% τον Νοέμβριο, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση 

(12/1) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου Εργασίας ΗΠΑ. Το 

διαμορφωθέν αυτό επίπεδο πληθωρισμού είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί από τον 

Οκτώβριο του 2021, ενώ ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή εμφανίζει υποχώρηση για έξι  

διαδοχικούς μήνες. 

 

 
 

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή εμφάνισε μείωση τάξης 0,1%. Ο δομικός 

πληθωρισμός (εξαιρουμένων μεταβολών σε τιμές ενέργειας και τροφίμων) εμφάνισε μηνιαία 

αύξηση 0,3% ως προς τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε σε 5,7% 

(από 6% τον Νοέμβριο, 6,3% τον Οκτώβριο, και 6,6%, κορυφή της τελευταίας 40ετίας, τον 

Σεπτέμβριο). 

 

Τα νέα στοιχεία για τον α/ πληθωρισμό επιβεβαιώνουν, κατ’ ουσία, τις επιμέρους ενδείξεις ότι 

η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στα τέλη του 2022. Ειδικότερα, οι  

εισαγωγές και εξαγωγές των ΗΠΑ μειώθηκαν τον Νοέμβριο ως προς τον Οκτώβριο, ενώ, 

αντίστοιχα, μηνιαία υποχώρηση κατεγράφη στις λιανικές πωλήσεις, στην μεταποιητική 

παραγωγή, και στις πωλήσεις κατοικιών, ενώ επίσης επιβραδύνθηκε ο ρυθμός αύξησης της 

απασχόλησης αλλά και των μισθών. Σημαντική μηνιαία υποχώρηση εμφανίζουν και επιμέρους 

δείκτες τιμών, όπως των τιμών ενέργειας (-4,5% τον Δεκέμβριο, από -1,6% τον Νοέμβριο, ενώ 

οι εποχικά προσαρμοσμένες τιμές της βενζίνης υποχώρησαν μηνιαίως 9,4%), αλλά και των 

τιμών μεταχειρισμένων οχημάτων (-2,5% τον Δεκέμβριο). 

 

Σημειώνεται, ωστόσο, οι επιτελείς της FED δεν αναμένεται να μεταβάλλουν τις προθέσεις τους 

για περαιτέρω περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω σύσφιξης της νομισματικής 



πολιτικής, προτού υπάρξουν σαφείς ενδείξεις κάμψης της αγοράς εργασίας. Πάντως, ως προς 

την πολιτική της FED, μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί στις εξελίξεις στον κλάδο των υπηρεσιών, 

δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση πληθωρισμού Δεκεμβρίου της BLS, οι τιμές των 

υπηρεσιών, εξαιρουμένου του κόστους στέγασης, εμφανίζουν ετήσια αύξηση 7,4% (σε 

σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021).  
 

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