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Διαμόρφωση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 8,3% τον Απρίλιο 2022.
Σύμφωνα με ανακοίνωση 11/5 της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου
Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI/ΔΤΚ) αυξήθηκε (σε εποχικά προσαρμοσμένη
βάση) κατά 0,3% τον Απρίλιο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 1,2% τον Μάρτιο.
Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε ελαφρά αποκλιμάκωση,
μετά από 8 συνεχόμενους μήνες ανοδικής πορείας, ανερχόμενος πλέον σε 8,3% τον Απρίλιο
από 8,5% τον αμέσως προηγούμενο μήνα (χαμηλό τελευταίας 40ετίας).
Η, σε μηνιαία βάση, μικρότερη αύξηση 0,3% του δείκτη τιμών τον Απρίλιο (από 1,2% τον
Μάρτιο) δείχνει συγκριτική υποχώρηση της έντασης των πληθωριστικών πιέσεων, οποίες
τροφοδοτήθηκαν από την αύξηση του κόστους ενέργειας και τροφίμων λόγω της ρωσικής
εισβολής στην Ουκρανία. Ως προς τις κατηγορίες δαπανών που συνέβαλαν στην άνοδο του
ΔΤΚ, ξεχωρίζουν οι δαπάνες για στέγαση, τρόφιμα, αεροπορικούς ναύλους και αγορά
οχημάτων. Επισημαίνεται ότι οι τιμές ενέργειας, στο σύνολο τους, υποχώρησαν τον Απρίλιο
καθώς η υποχώρηση της τιμής της βενζίνης (-6,1%) αντιστάθμισε τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο
και στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.
Ωστόσο, ως προς τον δομικό πληθωρισμό (μεταβολές τιμών πλην τροφίμων και ενέργειας)
καταγράφεται μηνιαία αύξηση 0,6% τον περασμένο μήνα, από αύξηση 0,3% τον Μάρτιο, ενώ
σε ετήσια βάση ο δείκτης δομικού πληθωρισμού εμφάνισε αύξηση 6,2%. Η αύξηση αυτή
ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι η άνοδος των τιμών είναι πλέον γενικευμένη τάση που διαχέεται στο
σύνολο της οικονομίας, πέραν των ανισορροπιών που προκλήθηκαν κατά την πανδημία
(ανισορροπία λόγω αύξησης ζήτησης και μείωσης προσφοράς, με εκτεταμένες δυσλειτουργίες
της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας).
Στο οικονομικό περιβάλλον της τρέχουσας συγκυρίας, η ομοσπονδιακή τράπεζα ΗΠΑ (FED)
καλείται να εξασφαλίσει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού μέσω σύσφιξης της
ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής, διατηρώντας παράλληλα την α/ οικονομία σε
αναπτυξιακή τροχιά. Υπενθυμίζεται ότι η FED, κεντρική τράπεζα ΗΠΑ, εξέδωσε απόφαση στις
4 Μαΐου για αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα,
μεγαλύτερη αύξηση από το 2000 και δεύτερη συνεχόμενη κατά το τρέχον έτος.
Το αυξανόμενο κόστος ζωής έχει αναχθεί σε κορυφαίο πολιτικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων
εκλογών του Νοεμβρίου τρ.έ. στις ΗΠΑ, ήδη με αρνητικές επιπτώσεις στη δημοτικότητα του Α/
Προέδρου: δημοσκόπηση των Investors Business Daily / TIPP την περασμένη εβδομάδα έδειξε
ότι το ποσοστό αποδοχής του Προέδρου Biden έχει υποχωρήσει σε 39%, ενώ το ποσοστό
εμπιστοσύνης για την μελλοντική πορεία της α/ οικονομίας θεωρείται χαμηλότερο επίπεδο της
τελευταίας 8ετίας.
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. BLS, Consumer Price Index – April 2022,
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf.

