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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 6% τον Φεβρουάριο 2023. 

 

Η υποχώρηση του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο ήταν αναμενόμενη, βάσει των εκτιμήσεων 

των περισσότερων αναλυτών, ενώ όμως διατηρούνται αμείωτες οι υποκείμενες πληθωριστικές 

πιέσεις. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών υποχώρησε σε 6% σε ετήσια βάση, από 6,4%, ενώ σε 

μηνιαία βάση αυξήθηκε 0,4%, οριακή επιβράδυνση από +0,5% του Ιανουαρίου. 

 

Παρά την ελαφρά υποχώρηση, η διαμόρφωση του δομικού πληθωρισμού (πλην μεταβολών 

τιμών τροφίμων και ενέργειας) καταδεικνύει ότι η τάση των τιμών παραμένει σταθερά ανοδική.  

Συγκεκριμένα, ο δομικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε οριακά σε 5,5% ετησίως, από 5,6% τον 

Ιανουάριο, ωστόσο, σε επίπεδο μηνιαίας μεταβολής εμφάνισε οριακή αύξηση τάξης 0,5%, 

έναντι 0,4% τον Ιανουάριο. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχωρεί για όγδοο 

συνεχόμενο μήνα, από την κορύφωσή του τον Ιούνιο 2022 (9,1%), ωστόσο απέχει ακόμη 

αρκετά από τον ετήσιο στόχο πληθωρισμού 2% της FED. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αυξήσεων τιμών του Φεβρουαρίου αποδίδεται στο υψηλότερο 

κόστος στέγασης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι αυξήσεις του κόστους ενοικίασης θα επιβραδυνθούν 

τους επόμενους μήνες καθώς αυξάνεται η προσφορά νέων κατοικιών και υπογράφονται νέες 

μισθώσεις σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών. Αντίστοιχα, και στον κλάδο υπηρεσιών 

παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις τιμών. Συναφώς, μετά από υποχώρηση πολύμηνης 

διάρκειας, οι αεροπορικοί ναύλοι αυξήθηκαν κατά 6,4% τον Φεβρουάριο, και συνολικά κατά 

27% σε ετήσια βάση. Επισημαίνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στις μεταβολές τιμών στον κλάδο των υπηρεσιών, οποίες είναι εντάσεως εργασίας και 

οι σχετικές αυξήσεις τιμών σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μισθολογικές αυξήσεις 

(υπενθυμίζεται ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε πολλούς κλάδους υπηρεσιών έχουν 

οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις μισθών). Στον αντίποδα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 

μόλις κατά 0,3% τον Φεβρουάριο, μικρότερη σχετική μηνιαία αύξηση τα τελευταία σχεδόν δύο 

χρόνια. 

 

Συνολικά, τα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού καθιστούν δύσκολο το έργο της FED, 

η οποία καλείται να λάβει δύσκολες αποφάσεις κατά την προσεχή συνεδρίαση της αρμόδιας 

Επιτροπής FOMC, για την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική, την επόμενη εβδομάδα. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι τριγμοί στον χρηματοπιστωτικό κλάδο λόγω της κατάρρευσης της 

Silicon Valley Bank απαιτούν πρόσθετη εξασφάλιση ρευστότητας, ενώ η Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κόστους δανεισμού, 

μέσω των επιτοκίων, για καταπολέμηση του επίμονα υψηλού πληθωρισμού. Πάντως, αν και 

προ ημερών ο Πρόεδρος της FED, κ. Powell, ανέφερε σε επιτροπή της Γερουσίας ότι η α/ 

Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε, στη συνεδρίασή της στις 21-22 Μαρτίου, να αυξήσει το 

επιτόκιο αναφοράς κατά 0,5%, τα τελευταία στοιχεία από την αγορά εργασίας, με την προσθήκη 

311.000 νέων θέσεων εργασίας τον προηγούμενο μήνα, καταδεικνύουν ότι οι πληθωριστικές 

πιέσεις παραμένουν υψηλές. 



 

Καθώς δεν διαφαίνεται πλέον πιθανή μια αύξηση 50 μονάδων βάσης (0,5%), μερίδα αναλυτών 

εκτιμούν ότι η Διοίκηση της FED αμφιταλαντεύεται μεταξύ της αύξησης του βασικού επιτοκίου 

κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%) ή διατήρησής του στο τρέχον επίπεδο. Η τελική απόφαση 

εκτιμάται θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τα οικονομικά δεδομένα αλλά και από τις ευρύτερες 

ανησυχίες για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

 

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