
Πληθωρισμός 

 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο δείκτης τιμών καταναλωτή/ΔΤΚ “κινήθηκε” 

κάτω από το 2%. Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε πολύ έντονα από το 0,8% 

τον Δεκέμβριο στο -0,1% τον Ιανουάριο. Σε μηνιαία βάση ο πληθωρισμός υποχώρησε 

τον Ιανουάριο κατά 0,7%, πτώση που είναι η μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο του 2008.  

Ένας άλλος παράγοντας που ενισχύει την υποχώρηση των τιμών είναι η ενίσχυση 

του δολαρίου η οποία καθιστά φθηνότερες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ. Ο ΔΤΚ (CPI-U) 

μειώθηκε 0,4% το Δεκέμβριο. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (δεν υπολογίζεται το 

κόστος της ενέργειας και των τροφίμων), τον οποίο κυρίως παρακολουθεί η Fed, 

ενισχύθηκε κατά 0,2% στο 1,6% τον Ιανουάριο. Θετικό είναι και το γεγονός ότι τον 

Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών, δείκτης που 

θεωρείται ότι περιγράφει ικανοποιητικά τις προθέσεις των εταιρειών για δαπάνες.  

Η εξέλιξη ευνοεί την κατανάλωση, στην οποία στηρίζεται κατά 70% η 

αμερικανική οικονομία. Ωστόσο προβληματίζει τη Fed, η οποία έχει θέσει ως στόχο την 

άνοδο του πληθωρισμού κοντά στο 2%. 

Από την άλλη, το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ο δείκτης των 

τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο κατά 0,2% τον Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας την 

πρώτη αύξηση μετά από τέσσερις μήνες. 

Η τιμή της βενζίνης μειώθηκε αισθητά στις ΗΠΑ κατά 9.4% τον Δεκέμβριο και 

18,7% τον Ιανουάριο. Ομοίως, οι τιμές στην ενέργεια “βούτηξαν” κατά 9,7%, καθώς 

μειώθηκε το κόστος των περισσότερων καυσίμων. 

Οι τιμές των τροφίμων, αντίθετα, αυξήθηκαν κατά 0,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 

αύξηση από τον Σεπτέμβριο. Τα Γραφήματα 1-4 (Πηγή: US Bureau of Labor Statistics) 

που ακολουθούν αποτυπώνουν σε μηνιαία βάση την πορεία του ΔΤΚ το τελευταίο 

12μηνο. 

 

Γράφημα 1: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                      (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα)  



 

Γράφημα 2: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Δεκ. 2013 - Δεκ. 2014  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
  

 

Γράφημα 3: ΔΤΚ για όλους τους αστικούς καταναλωτές Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015  
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 

 



Γράφημα 4: ΔΤΚ και Δομικός δείκτης, Φεβ. 2014 - Δεκ. 2015 
                       (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένα) 
 

 

* US Bureau of Labor Statistics 

 

Μόλις οι αμερικανικές αγορές καθησυχάστηκαν από τους πληθωριστικούς 

φόβους με τα πολύ καλά νέα για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακές αγορές 

αναθάρρυσαν. Ο δείκτης των blue chip μετοχών Dow Jones έκλεισε στις 11.028,43 

μονάδες, ενώ ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq κατέγραψε νέο 

ιστορικό ρεκόρ ανόδου σκαρφαλώνοντας στις 2.886,96 μονάδες και κλείνοντας με κέρδη 

της τάξεως του 1,23%. Ο ενθουσιασμός από τα στοιχεία αυτά επηρέασε πολύ θετικά το 

δολλάριο ανατρέποντας τις αρνητικές τάσεις που είχαν επικρατήσει νωρίτερα σε βάρος 

του αμερικανικού νομίσματος.  
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