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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 8,3% τον Αύγουστο 2022. 

 

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 8,3% τον Αύγουστο στις 

ΗΠΑ, συνεχίζοντας την πορεία αποκλιμάκωσης των τελευταίων μηνών (8,5% τον Ιούλιο και 

9,1% τον Ιούνιο). Αντίθετα, σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός σημείωσε οριακή άνοδο (0,1%) 

τον προηγούμενο μήνα, επανερχόμενος σε ανοδική τροχιά έπειτα από το σύντομο διάλειμμα 

του Ιουλίου.  

 

Συναφώς, ο δομικός πληθωρισμός (ΔΤΚ πλην μεταβολών σε τρόφιμα και ενέργεια) σημείωσε, 

σε ετήσια βάση, σημαντική άνοδο (6,3%) τον παρελθόντα μήνα,  κλείνοντας τη θερινή περίοδο 

σε επίπεδα υψηλότερα έναντι Ιουνίου και Ιουλίου, μήνες κατά τους οποίους η άνοδος είχε 

περιοριστεί στα επίπεδα του 5,9%, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι οι πληθωριστικές πιέσεις 

σε μεγάλο εύρος αγαθών και υπηρεσιών συνεχίζονται αμείωτες.  

 

Πάντως, η περιορισμένη (0,2%) υποχώρηση του δείκτη τιμών καταναλωτή διέψευσε τις 

εκτιμήσεις  των οικονομικών αναλυτών οι οποίοι ανέμεναν πως η πτώση των τιμών των 

καυσίμων αλλά και ευρύτερα, η υποχώρηση του δείκτη τιμών ενέργειας κατά 5% τον 

προηγούμενο μήνα θα συμπαρέσυραν τον πληθωρισμό σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των 

τροφίμων και των καινούργιων οχημάτων, ακολουθούμενες από αυξήσεις του κόστους 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  των δαπανών στέγασης, των εκπαιδευτικών δαπανών 

καθώς και της τιμής του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτιμάται ότι τα στοιχεία 

για τον πληθωρισμό του Αυγούστου θα ήταν δυσμενέστερα αν δεν σημειωνόταν ραγδαία 

υποχώρηση της τιμής της βενζίνης (10,26%) η οποία συγκράτησε την άνοδο του πληθωρισμού 

σε υψηλότερα επίπεδα. 

 

Όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του οίκου Moody’s οι μηνιαίες δαπάνες για το μέσο 

αμερικανικό νοικοκυριό έχουν αυξηθεί  κατά $ 460 σε σχέση με τον Αύγουστο του παρελθόντος 

έτους, αναγκάζοντας πολλές οικογένειες να τροποποιήσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες 

προσαρμοζόμενες στα νέα δεδομένα.  

 

Με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και του πληθωρισμού ειδικότερα να βρίσκεται στο 

επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης εν όψει ενδιάμεσων εκλογών, το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στις αποφάσεις που θα λάβει η  Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την προσεχή 

εβδομάδα, καθώς το διήμερο 20-21 τρέχοντος συνεδριάζει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) της FED με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση του βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου. Το ύψος της επικείμενης αύξησης θα προσδιοριστεί συνεκτιμώντας 

τα νέα στοιχεία για την πορεία του α/ πληθωρισμού, με την  μικρότερη του αναμενόμενου 



υποχώρηση να προεξοφλεί, κατά τους αναλυτές, άνοδο του βασικού επιτοκίου κατά 

τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης (μ.β.) (0,75%). 

 

Στον απόηχο της σημερινής ανακοίνωσης των στοιχείων του πληθωρισμού οι χρηματαγορές 

αντέδρασαν πτωτικά, με το δείκτη  Dow Jones να υποχωρεί πλέον των 800 μονάδων, το δείκτη  

S&P 500 να σημειώνει πτώση 2,6% και τον δείκτη Nasdaq Composite να υποχωρεί κατά 3,3%. 

Στον αντίποδα, η απόδοση του 10ετούς α/ ομολόγου ενισχύεται κατά 5,9 μ.β. στο 3,42%. 
 

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