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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 6,4% τον Ιανουάριο 2023. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση (14/2) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, κατά τον Ιανουάριο τρ.έ. ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε 

οριακή μόνο υποχώρηση τάξης 0,1%, διαμορφούμενος σε 6,4% από 6,5% τον Δεκέμβριο 2022. 

Πρόκειται για τον έβδομο συνεχόμενο μήνα συνεχούς υποχώρησης του πληθωρισμού, αν και 

κατά τους προηγούμενους μήνες η επιβράδυνση ήταν μεγαλύτερης τάξης. Σε μηνιαία βάση, 

ωστόσο, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε αύξηση τάξης 0,5%, έναντι +0,1% τον 

Δεκέμβριο. 

 

Ειδικότερα, πτώση τιμών κατεγράφη στα μεταχειρισμένα οχήματα (-1,9%), στις υπηρεσίες 

υγείας (-0,7%) και στην τιμή του πετρελαίου κίνησης/καύσιμου (-1,2%). Συνολικά, σε ετήσια 

βάση έως τον Ιανουάριο ο δείκτης τιμών τροφίμων διαμορφώθηκε σε +10,1%, και ο δείκτης 

ενέργειας σε +8,7%. Ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων μεταβολών σε τιμές ενέργειας και 

τροφίμων) εμφάνισε μηνιαία αύξηση 0,4% ως προς τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια 

βάση διαμορφώθηκε σε 5,6% από 5,7 τον Δεκέμβριο. 

 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, η αύξηση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο, αν 

και η χαμηλότερη σε ετήσια βάση από τον Οκτώβριο του 2021, ήταν ελαφρώς υψηλότερη της 

αναμενόμενης, εξέλιξη η οποία συνάδει με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED) 

για νέες αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στα 

στελέχη της FED η επίμονη υπερθέρμανση στην αγορά ενοικίασης ακινήτων (+0,7% τον 

Ιανουάριο και +8,6% σε ετήσια βάση), λαμβανομένου υπόψη ότι θα χρειαστεί σημαντικό 

χρονικό διάστημα για αποκλιμάκωση των ενοικίων. Παράλληλα, οι αυξήσεις των τιμών 

τροφίμων και καυσίμων επίσης επηρέασαν τη διαμόρφωση του πληθωρισμού τον Ιανουάριο, 

ενώ ο επίμονος πληθωρισμός στους τομείς παροχής υπηρεσιών αποδίδεται πλέον 

περισσότερο στην υπερθέρμανση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας παρά στις συνθήκες 

λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων, όπως προηγουμένως. 

 

Ο Πρόεδρος Biden δήλωσε ότι η νέα υποχώρηση του πληθωρισμού συμβάλλει στην 

ελάφρυνση των πιέσεων στους πολίτες, θα χρειαστεί όμως επιπλέον προσπάθεια για την 

περαιτέρω περιστολή του. Η θετική πορεία αποκλιμάκωσης των τελευταίων μηνών έχει 

ενισχύσει την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πλέον σε τροχιά αποκλιμάκωσης και 

ότι έχει αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας ύφεσης, ωστόσο, καθώς οι δυσμενείς επιπτώσεις των 

αυξήσεων των επιτοκίων εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση ναι μεν δεν έχουν πληγεί 

ακόμα η εξαιρετικά ανθεκτική αγορά εργασίας και η ιδιωτική κατανάλωση αλλά, όμως, οι 

εξελίξεις αυτές μπορεί να επίκεινται στο προσεχές μέλλον. Εν τω μεταξύ, παραμένει η ανησυχία 

ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού (ιδίως του δομικού) δεν επιτυγχάνεται με τον ρυθμό 

που θα επιθυμούσε η FED, ενώ η αντιμετώπισή του παραμένει δυσχερής συνεπεία 

παραγόντων ενίσχυσής του όπως η υπερθέρμανση της αγοράς εργασίας και η συνεχής αύξηση 

των μέσων αμοιβών. 



 

Συναφώς, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Λευκό Οίκο η τοποθέτηση 

δύο ανώτερων αξιωματούχων στο Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο (NEC / National Economic 

Council), αρμοδιότητα του οποίου είναι η παροχή γνωμοδοτικής υποστήριξης στον Α/ Πρόεδρο 

για την διαμόρφωση της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Ο ανασχηματισμός της 

οικονομικής ομάδας του Προέδρου Biden θεωρείται προετοιμασία της Διοίκησης για την 

αντιπαράθεση με τους Ρεπουμπλικάνους στα φλέγοντα οικονομικά ζητήματα του ταχέως 

αυξανόμενου α/ χρέους και του πληθωρισμού.  

 

Επικεφαλής του Συμβουλίου NEC αναμένεται να τεθεί η L. Brainard, κορυφαίο στέλεχος της 

FED, απόφοιτη των Πανεπιστημίων Harvard και MIT, με προϋπηρεσία στη FED, το Υπουργείο 

Οικονομικών ΗΠΑ και το NEC. Η επιλογή της Brainard αναμένεται να γίνει δεκτή με 

ενθουσιασμό από τη προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών, λόγω της αυστηρής στάσης της 

ως προς τη νομοθετική ρύθμιση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας στη Wall Street, τις 

θέσεις της για την ενίσχυση των εργαζομένων, και την προσήλωσή της στη αντιμετώπιση των 

οικονομικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Εκτιμάται ότι το Ρ/ κόμμα θα της αποδώσει 

ευθύνες για την αύξηση του πληθωρισμού, καθώς υπηρετούσε στη FED όταν αρχικά 

τηρήθηκαν χαμηλά επιτόκια παρά τις πρώτες ενδείξεις υπερθέρμανσης της α/οικονομίας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. BLS, Consumer Price Index - January 2023,  
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf. 
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