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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 8,5% τον Ιούλιο 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, 10/8, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI/ΔΤΚ) διατηρήθηκε αμετάβλητος σε 

εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιούλιο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 1,3% τον 

Ιούνιο. Επισημαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία Ιουλίου διεκόπη ανοδική πορεία 25 μηνών του 

πληθωρισμού στις ΗΠΑ. 

Ειδικότερα, η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων αποδίδεται κατά κύριο λόγω στη 
μείωση της τιμής της βενζίνης (-7,7% στην αντλία), με οποία αντισταθμίστηκαν επιμέρους 
αυξήσεις σε τρόφιμα (+1,1%) και δαπάνες στέγασης (+1,3%). Συνολικά, πάντως, ο δείκτης 
τιμών ενέργειας μειώθηκε κατά 4,6% σε μηνιαία βάση, λόγω μειώσεων στις τιμές της βενζίνης 
και του φυσικού αερίου, ενώ αυξήθηκε η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Σε επίπεδο δομικού πληθωρισμού (αυξήσεις τιμών πλην ενέργειας και τροφίμων), σημειώθηκε 
οριακή αύξηση 0,3% τον Ιούλιο, αισθητά μειωμένη σε σύγκριση με τους τρεις προηγούμενους 
μήνες. Μεταξύ των δεικτών που εμφάνισαν μηνιαία άνοδο ξεχωρίζουν οι σχετικοί με τις 
δαπάνες στέγασης, ιατρικής περίθαλψης, ασφάλισης αυτοκινήτων, οικιακού εξοπλισμού, 
καινούργιων οχημάτων, και αναψυχής. Αντίθετα, μειώσεις εμφάνισαν οι δείκτες για 
αεροπορικούς ναύλους, μεταχειρισμένα οχήματα, τηλεπικοινωνίες, και ένδυση. 
 
Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού καλλιέργησαν νέες προσδοκίες των 
επενδυτών ότι η FED μπορεί να μετριάσει μελλοντικά τις αυξήσεις επιτοκίων. Συναφώς, 
συνεπεία της χθεσινής ανακοίνωσης BLS για τον πληθωρισμό, ο δείκτης Dow Jones Industrial 
(DJI) κατέγραψε άνοδο 1,6%, ο δείκτης S&P 500 άνοδο 2,1%, και ο δείκτης Nasdaq άνοδο 
2,9%, τερματίζοντας έναν χρηματιστηριακό κύκλο διαρκούς υποχώρησης (bear market rally, 
ήτοι  πτώση 20% από προηγούμενο υψηλό), που ήταν και ο μεγαλύτερος σε διάρκεια τέτοιος 
κύκλος από το 2008 (από 11/2021). 
 
Υπενθυμίζεται ότι η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αποδίδεται, καταρχήν, στους υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης της α/ οικονομίας καθώς ανέκαμπτε από την πανδημία, ανάπτυξη η οποία 
τροφοδοτήθηκε από τα χαμηλά επιτόκια και τις γενναίες κρατικές παροχές.  Το διακύβευμα, 
ήδη, για την  Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ (FED) είναι η τιθάσευση των πληθωριστικών 
πιέσεων, μέσω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, αποφεύγοντας ωστόσο ενδεχόμενη 
ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην α/ αγορά 
εργασίας, όπου η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά, με αποτέλεσμα τη διαρκή άνοδο της 
μισθολογικής δαπάνης. 
 
Πάντως, η υποχώρηση της τιμής της βενζίνης σε επίπεδα κάτω των $ 5 δολ. το γαλόνι, έπειτα 
από μήνες διαδοχικών αυξήσεων, καταγράφεται στα θετικά της Διοίκησης Biden, επομένως 
των Δημοκρατικών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του ερχόμενου Νοεμβρίου. Σε σχετικές 
δηλώσεις του, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού Ιουλίου, ο Πρόεδρος Biden ανέφερε ότι 



τα στοιχεία “υπογραμμίζουν το είδος της οικονομίας που διαμορφώνουμε, με ισχυρότερη αγορά 
εργασίας για τους Αμερικανούς ενώ ο πληθωρισμός μάλλον θα αρχίσει να μετριάζεται”. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. BLS, Consumer Price Index - July 2022,  

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf. 
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