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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 7,7% τον Οκτώβριο 2022. 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση (10/11) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

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

υποχώρηση τάξης 0,5%, διαμορφούμενος σε 7,7% σε ετήσια βάση (από 8,2%, σε 12μηνη 

βάση, τον Σεπτέμβριο). Ωστόσο, η αύξηση των τιμών σε μηνιαία βάση διατηρήθηκε 

αμετάβλητη, σε +0,4% όπως και τον προηγούμενο μήνα. Η αποκλιμάκωση του  ετήσιου 

πληθωρισμού στο επίπεδο του 7,7% συνιστά την καλύτερη επίδοση της α/ οικονομίας από τις 

αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ η σημαντική αυτή υποχώρησή του προκαλεί σχετική αίσθηση 

στους οικονομικούς αναλυτές, σύμφωνα με εκτιμήσεις των οποίων η υποχώρηση του 

τιμάριθμου αναμενόταν στο 8% τον Οκτώβριο. 

 

Η θετική αυτή, για την α/ οικονομία, εξέλιξη στηρίζεται και από την μηνιαία διαμόρφωση του 

δείκτη δομικού πληθωρισμού, πλην των κατηγοριών τροφίμων/ποτών και ενέργειας, ο οποίος 

εμφάνισε σχετική επιβράδυνση, με μηνιαία αύξηση 0,3% από αύξηση 0,6% τον Σεπτέμβριο, 

κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης τιμών στα καταναλωτικά αγαθά (-0,4%), ιδίως στα 

μεταχειρισμένα οχήματα (-2,4%), πιθανώς λόγω ρευστοποίησης πλεονάζοντος αποθέματος 

των επιχειρήσεων. Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε σε 6,3%, από αύξηση 

6,6% τον προηγούμενο μήνα (υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών). 

 

Κατά τα επί μέρους λοιπά στοιχεία που ανακοινώθηκαν, μηνιαίες αυξήσεις τιμών 

κατεγράφησαν στις κατηγορίες στέγασης, δαπανών αναψυχής, ασφάλισης οχημάτων, και 

ειδών προσωπικής φροντίδας, ενώ μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση τιμών κατεγράφη στις 

κατηγορίες ιατρικής περίθαλψης, ένδυσης, και αεροπορικών ναύλων. Συνολικά, σε ετήσια βάση 

(κατά το 12μηνο έως τον Οκτώβριο), ο δείκτης τιμών τροφίμων εμφάνισε αύξηση 10,9%, ενώ 

ο δείκτης ενέργειας εμφάνισε ετήσια αύξηση 17,6%, με εκ νέου μηνιαία αύξηση (τον Οκτώβριο) 

4% και 19,8% αντίστοιχα στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης (λόγω της απόφασης του 

OPEC+ να περιορίσει την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου). 

 

Στον απόηχο της εν θέματι ανακοίνωσης, ο χρηματιστηριακός δείκτης S&P 500 κατέγραψε 

ημερήσια αύξηση άνω του 5%, με υποχώρηση της απόδοσης του διετούς ομολόγου, κατά 

0,3%, σε 4,3%. Επισημαίνεται, η μεγαλύτερη του αναμενόμενου υποχώρηση του πληθωρισμού 

τον Οκτώβριο εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η FED ίσως προχωρήσει σε λιγότερο δραστικές 

αυξήσεις επιτοκίων (μικρότερες του 0,75%), βάσει εκτιμήσεων ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ 

βρίσκεται πλέον σε φάση αργής μεν αλλά σταθερής αποκλιμάκωσης. Η επόμενη συνεδρίαση 

της αρμόδιας Επιτροπής FOMC, της FED, είναι προγραμματισμένη για το διήμερο 13-14 

Δεκεμβρίου τ.έ. 
 

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