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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 8,6% τον Μάιο 2022. 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, 10/6, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

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

προσαρμοσμένη βάση κατά  1% τον Μάιο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 0,3% τον 

Απρίλιο. Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός είχε σημειώσει ελαφρά 

αποκλιμάκωση τον Απρίλιο, ανερχόμενος σε 8,3% από 8,5% τον Μάρτιο, μετά από 8 

συνεχόμενους μήνες ανοδικής πορείας, ενώ κατά τον Μάιο επανήλθε η ανοδική τάση, με τον 

ετήσιο πληθωρισμό να διαμορφώνεται πλέον σε 8,6%. 

 

Η άνοδος του πληθωρισμού κατά 1% τον Μάιο (από 0,3% τον Απρίλιο) καταδεικνύει ότι οι 
πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, τροφοδοτούμενες από την αύξηση του κόστους 
ενέργειας και τροφίμων που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενώ και η -ήδη 
διαταραγμένη λόγω πανδημίας- λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων έχει επίσης 
επηρεαστεί  δυσμενώς από τον εν εξελίξει πόλεμο. Οι κατηγορίες δαπανών που συνέβαλαν 
περισσότερο στην άνοδο του ΔΤΚ αφορούν τη στέγαση (+0,6%), τη σίτιση (+1,2%) και τα 
καύσιμα (ιδίως την τιμή της βενζίνης, +4,1%). Επισημαίνεται ότι ο δείκτης τιμών ενέργειας 
σημείωσε εκ νέου άνοδο το Μάιο (+3,9%), κατόπιν υποχώρησης τον Απρίλιο.  
 
Ομοίως, ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης δομικού πληθωρισμού (CPI πλην μεταβολών σε 
τρόφιμα και ενέργεια), σημειώνοντας αύξηση 0,6%, σε συνέχεια προηγούμενης ισόποσης 
αύξησης τον Απρίλιο. Στην άνοδο του δομικού πληθωρισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις κυρίως 
στους κλάδους της στέγασης, των αεροπορικών ναύλων, των μεταχειρισμένων οχημάτων και  
νέων οχημάτων, και δευτερευόντως, στους κλάδους υπηρεσιών υγείας, οικιακής επίπλωσης, 
αναψυχής και ένδυσης. Σε ετήσια βάση, ως προς τον Μάιο 2021, ο δείκτης δομικού 
πληθωρισμού εμφανίζει αύξηση 6,0%, οι τιμές ενέργειας αύξηση 34,6% και οι τιμές τροφίμων 
αύξηση 10,1% (η μεγαλύτερη από το 1981). 
 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της BLS, οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά, με αποτέλεσμα να 
κλείσουν τις εργασίες τους την Παρασκευή 10/6 με πτώση (S&P 500 -2,9%, Dow Jones -2,7%, 
Nasdaq Composite -3,5%). Η συνεχής αύξηση του δομικού πληθωρισμού εντείνει τις ανησυχίες 
ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί γενικευμένη τάση που πλέον διαχέεται στο σύνολο της 
οικονομίας, πέραν των ανισορροπιών ζήτησης και προσφοράς λόγω πανδημίας και της 
αύξησης τιμών λόγω πολέμου στην Ουκρανία. 
 
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, ενώ 
οι περιορισμένες μισθολογικές αυξήσεις δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν το συνεχώς 
αυξανόμενο κόστος διαβίωσης. Μερίδα οικονομικών αναλυτών, φίλα προσκείμενων στην 
αντιπολίτευση, εξακολουθούν να αποδίδουν ευθύνες για την άνοδο του πληθωρισμού στην 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική του Προέδρου Biden, κυρίως λόγω των μέτρων στήριξης 
που υιοθέτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 



Με δήλωσή του την ημέρα της ανακοίνωσης BLS για τον πληθωρισμό Μαΐου, ο Πρόεδρος 
Biden κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοθετικά τη μείωση του κόστους των λογαριασμών 
ενέργειας, των ναυτιλιακών μεταφορών και των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 
απευθύνοντας παράλληλα προειδοποίηση στην εγχώρια πετρελαϊκή βιομηχανία, να μην 
επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα συγκυρία των υψηλών τιμών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου προκειμένου να αποκομίσει υπερκέρδη.  
 

Τελικώς, συγκρατείται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε, πρόσφατα,  την πρόβλεψή της 
για το ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας σε 2,9% το 2022 από 4,1% τον Ιανουάριο, 
επισημαίνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού.  

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