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Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ κατά 7,9% τον Φεβρουάριο 2022. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 10/3 της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 

Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση) 

κατά  0,8% τον Φεβρουάριο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 0,6% τον Ιανουάριο. 

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ανέρχεται πλέον σε 7,9% από 7,5% 

τον Ιανουάριο. 

 

Η συνεχιζόμενη αυξητική τάση του ρυθμού πληθωρισμού οφείλεται σε αυξήσεις τιμών σε 

μεγάλο εύρος αγαθών και υπηρεσιών, όπως και τον προηγούμενο μήνα, και είναι πλέον η 

υψηλότερη αύξηση από τον Ιανουάριο 1982. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην τιμή 

της βενζίνης (+6,6%, σε οποία αύξηση οφείλεται το ένα τρίτο της συνολικής μηνιαίας αύξησης 

CPI), καθώς και στους κλάδους σίτισης (+1%) και στέγασης (+0,5%), αμφότερες αυξήσεις οι 

τελευταίες όντας οι μεγαλύτερες από τον Απρίλιο 2020. 

 

Ομοίως, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης δομικού πληθωρισμού (CPI πλην μεταβολών σε 

τρόφιμα και ενέργεια), σημειώνοντας αύξηση 0,5%, σε συνέχεια προηγούμενης αύξησης 0,6% 

τον Ιανουάριο. Στην άνοδο του δομικού πληθωρισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις στους κλάδους 

στέγασης, πρωτίστως, αλλά και, δευτερευόντως, αναψυχής, οικιακής επίπλωσης, ασφάλισης 

οχημάτων, προσωπικής υγιεινής και αεροπορικών ναύλων. Σε ετήσια βάση, ως προς τον 

Φεβρουάριο 2021, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού εμφανίζει αύξηση 6,4% (μεγαλύτερη 

αύξηση από το 1982), οι τιμές ενέργειας αύξηση 25,6% και οι τιμές τροφίμων αύξηση 7,9% (η 

μεγαλύτερη από το 1981). 

 
Στη σημαντική άνοδο τιμών κατά τον τελευταίο μήνα συνέβαλε σε ορισμένο βαθμό η ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία, η οποία επιφέρει προκλήσεις για την α/ οικονομία αλλά και άλλες 
αναπτυγμένες οικονομίες. Αναντίρρητα, βεβαίως, το πρόβλημα του αυξανόμενου 
πληθωρισμού προϋπήρχε και εκτιμάται, από αναλυτές, θα επιδεινωθεί περαιτέρω από τις εν 
λόγω πρόσφατες πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις. Ειδικότερα, κατά ορισμένους αναλυτές, 
η τιμή του φυσικού αερίου αναμένεται θα εκτοξευθεί τον Μάρτιο σε ιστορικά υψηλό επίπεδο 
(εκτιμώμενη σημερινή τιμή $4,3 / γαλόνι). Η αύξηση του δείκτη CPI αναμένεται θα επηρεάσει 
περισσότερο τους εργαζόμενους χαμηλού εισοδήματος που δεν έχουν αποταμιευτικά 
διαθέσιμα και καταναλώνουν αγαθά πρώτης ανάγκης των οποίων οι τιμές αυξάνουν συνεχώς. 
Η Διοίκηση Biden απέδωσε ευθύνες στον Ρ/ Πρόεδρο για τις επαχθείς συνέπειες της 
ρ/εισβολής στη ραγδαία αύξηση τιμών, επισημαίνοντας την άμεση αμερικανική ανταπόκριση 
με επιβολή κυρώσεων. 
 
Συναφώς, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ΗΠΑ (FED) βρίσκεται προ πολλού αντιμέτωπη με την 
πρόκληση αποφυγής υπερθέρμανσης της οικονομίας, χωρίς να διαταραχθεί η πορεία 
οικονομικής ανάκαμψης και εξομάλυνσης της αγοράς εργασίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, 
βάσει προηγούμενων δηλώσεων του Προέδρου της FED, εν συνεχεία της σύσκεψης της 



Επιτροπής FOMC (Federal Open Market Committee) στις 15.3.2022 ανακοινώθηκε η αύξηση 
του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, για πρώτη φορά από το 2018, 
ως πρώτο μέτρο διασφάλισης της σταθερότητας τιμών, μέσω της σχετικής αύξησης του 
κόστους δανεισμού και της ήπιας επιβράδυνσης της α/ οικονομίας. Αναμένονται άλλες έξι 
αυξήσεις εντός του έτους και άλλες τρεις το 2023. 
 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της FOMC (για οποία θα ακολουθήσει ξεχωριστό έγγραφο 

μας), εξακολουθεί να καταγράφεται θετική πορεία των δεικτών οικονομικής δραστηριότητας και 

απασχόλησης, καθόσον η ανεργία επίσης υποχωρεί σημαντικά, ωστόσο, ο πληθωρισμός 

παραμένει υψηλός, εξαιτίας της ανισορροπίας ζήτησης-προσφοράς λόγω της πανδημίας, των 

υψηλών τιμών ενέργειας και της ίδιας της διαμορφωθείσης τάσης πληθωριστικών πιέσεων, ενώ 

αρνητικά  αναμένεται να συμβάλλει και η ρ/εισβολή στην Ουκρανία. Βασικοί στόχοι παραμένουν 

η διατήρηση του πληθωρισμού μακροπρόθεσμα σε 2% και η ενίσχυση της απασχόλησης. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. Consumer Price Index Summary, BLS, 

https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm. 

 

Federal Reserve issues FOMC statement, 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a.htm. 
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