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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 9,1% τον Ιούνιο 2022. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, 13/7, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI/ΔΤΚ) αυξήθηκε σε εποχικά 

προσαρμοσμένη βάση κατά 1,3% τον Ιούνιο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 1% τον 

Μάιο. Επισημαίνεται ότι, ενώ είχε σημειωθεί ελαφρά αποκλιμάκωση του ετήσιου πληθωρισμού 

τον Απρίλιο τρ. έ., σε 8,3% από 8,5% τον Μάρτιο, μετά από 8 συνεχόμενους μήνες ανοδικής 

πορείας, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο διαμορφώθηκε εκ νέου ισχυρή ανοδική τάση, με εν 

θέματι ετήσιο πληθωρισμό πλέον τάξης 9,1%, από 8,6% τον προηγούμενο μήνα. 

 

Η άνοδος του πληθωρισμού κατά 1,3% τον Ιούνιο (από 1% το Μάιο) καταδεικνύει ότι οι 
πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, τροφοδοτούμενες από την αύξηση του κόστους 
ενέργειας και τροφίμων που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθόσον η (ήδη 
διαταραγμένη λόγω πανδημίας) λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων επηρεάστηκε 
δυσμενώς εκ νέου. Οι κατηγορίες δαπανών που συνέβαλαν περισσότερο στην άνοδο του ΔΤΚ 
είναι αυτές της στέγασης (+0,6%), της σίτισης (+1%) και των καυσίμων (με εντυπωσιακή 
αύξηση της τιμής της βενζίνης κατά 11,2%). Επισημαίνεται ότι ο δείκτης τιμών ενέργειας 
σημείωσε νέα σημαντική άνοδο 7,5%, σε συνέχεια της προηγούμενης κατά 3,9% τον Μάιο, με 
αποτέλεσμα σημαντικές αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες δαπανών. 
 
Συναφώς, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης δομικού πληθωρισμού (CPI πλην μεταβολών σε 

τρόφιμα και ενέργεια), εμφανίζοντας αύξηση 0,7%, από προηγούμενη αύξηση 0,6% τον Μάιο. 

Στην άνοδο του δομικού πληθωρισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις κυρίως στους κλάδους της 

στέγασης, της αυτοκινητοβιομηχανίας (για μεταχειρισμένα και  νέα οχήματα), των υπηρεσιών 

υγείας, των οδικών ασφαλειών, αλλά και, δευτερευόντως, στους κλάδους επισκευής οχημάτων, 

ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού και αναψυχής. Σε ετήσια βάση, ως προς τον Ιούνιο 2021, ο 

δείκτης δομικού πληθωρισμού εμφανίζει αύξηση 5,9%, οι τιμές ενέργειας αύξηση 41,6% και οι 

τιμές τροφίμων αύξηση 10,4% (η μεγαλύτερη από το 1981). 
 
Σε συνέχεια της εν θέματι ανακοίνωσης BLS, οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά, με αποτέλεσμα 
τη λήξη εργασιών με πτώση, την Τετάρτη 13/7 (S&P 500: -0,45%, Dow Jones: -0,67%, Nasdaq 
Composite: -0,15%). 
 
Η σημαντική αύξηση του δομικού πληθωρισμού και αυτόν τον μήνα εντείνει τις ανησυχίες για 
το ενδεχόμενο ύφεσης, παρά την καλή εικόνα στην αγορά εργασίας και ως προς την ιδιωτική 
κατανάλωση. Συναφώς, ο Πρόεδρος Biden ανέφερε σε δηλώσεις του ότι η αντιμετώπιση του 
πληθωρισμού αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ απαιτείται ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη δράση για τον έλεγχο των τιμών. Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 
Νοεμβρίου τρ. έ. στις ΗΠΑ, το αυξανόμενο κόστος ζωής παραμένει κορυφαίο ζήτημα, με 
αρνητικές επιπτώσεις στη δημοτικότητα του Α/ Προέδρου. 
 
Εκτιμάται ότι από πλευράς Fed θα ακολουθήσει νέα αύξηση επιτοκίων, καθώς είναι πλέον 
ακόμα πιο προφανής η ανάγκη να επιβραδυνθεί η οικονομία για αποφυγή μιας ενδεχόμενης 



ύφεσης, με απώλειες σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας (ενώ έχει προγραμματισθεί 
συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής FOMC, της FED, για τις 26-27/7). Η Ομοσπονδιακή 
Τράπεζα έχει ήδη προβεί σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά το 2022, προκαλώντας τη σχετική 
δυσχέρεια δανεισμού, χωρίς ωστόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα ως προς τη 
συγκράτηση του πληθωρισμού. 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με αναλυτές, το Κογκρέσο μπορεί να συμβάλει, μέσω κατάλληλης 
νομοθεσίας, στην μείωση του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, των 
λογαριασμών κοινής ωφέλειας, και της στέγασης, δεδομένου ότι ο υψηλός πληθωρισμός 
πλήττει σημαντικά τους εργαζόμενους, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία BLS οι απολαβές έχουν 
μειωθεί κατά 1% τον Ιούνιο και κατά 3,6% σε ετήσια βάση. 
 

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