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Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ σε 8,5% τον Μάρτιο 2022. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση 12/4 της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου 

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

κατά  1,2% τον Μάρτιο, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 0,8% τον Φεβρουάριο. 

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ανέρχεται πλέον σε 8,5% από 7,9% 

τον Φεβρουάριο. 

 

Η συνεχιζόμενη τάση αύξησης του πληθωρισμού οφείλεται σε αυξητικές πιέσεις στις τιμές 
μεγάλου εύρους αγαθών και υπηρεσιών, όπως και τον προηγούμενο μήνα, ενώ η τελευταία 
μηνιαία εν θέματι αύξηση είναι πλέον η υψηλότερη από τον Δεκέμβριο 1981. Οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις σημειώθηκαν στην τιμή της βενζίνης (+18,3%, στην οποία αύξηση οφείλεται άνω του 
50% της συνολικής μηνιαίας αύξησης CPI), καθώς και στο κόστος σίτισης (+1%) και στέγασης 
(+0,5%). 
 

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

τρόφιμα και ενέργεια), σημειώνοντας αύξηση 0,3%, σε συνέχεια προηγούμενης αύξησης 0,5% 

τον Φεβρουάριο. Στην άνοδο του δομικού πληθωρισμού συνέβαλαν οι αυξήσεις κυρίως στον 

κλάδο κατασκευών/στέγασης (+0,5%) και, δευτερευόντως, στους κλάδους αεροπορικών 

ναύλων, οικιακής επίπλωσης, υπηρεσιών υγείας και ασφάλισης οχημάτων, ενώ, αντίθετα, 

μείωση σημειώθηκε στον κλάδο μεταχειρισμένων οχημάτων. Σε ετήσια βάση, ως προς τον 

Μάρτιο 2021, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού εμφανίζει αύξηση 6,5% (μεγαλύτερη αύξηση 

από το 1982), οι τιμές ενέργειας αύξηση 32% και οι τιμές τροφίμων αύξηση 8,8% (η μεγαλύτερη 

από το 1981). 
 

Η σημαντική άνοδος τιμών κατά τον τελευταίο μήνα, όπως και κατά τον προηγούμενο, 
αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, εξαιτίας της οποίας 
έχουν εκτοξευθεί οι τιμές ενέργειας και συνακόλουθα των τροφίμων, ενώ εκ νέου διαταράσσεται 
η λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων, η οποία ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ο Πρόεδρος Biden απέδωσε ευθέως ευθύνες για τις 
τρέχουσες οικονομικές δυσχέρειες του α/ πληθυσμού στον Ρ/ Πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας τις 
εχθροπραξίες ως “γενοκτονία”. Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της Moody’s Analytics, 
η μέση α/ οικογένεια κατανάλωσε $ 327 παραπάνω τον Μάρτιο, σε συνέχεια αύξησης της 
δαπάνης διαβίωσης $ 297 τον Φεβρουάριο, ενώ μεγάλο μέρος αυτής της δαπάνης αφορά σε 
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, με αποτέλεσμα να καθίστανται ανεπαρκείς οι μισθολογικές 
αυξήσεις, παρά τον περιορισμό της ανεργίας σε προ-πανδημικά επίπεδα. 
 
Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή FOMC (Federal Open Market Committee) της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας ΗΠΑ (FED) είχε ανακοινώσει στις 15/3 αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου 
κατά 25 μονάδες βάσης, ως πρώτο μέτρο αντιμετώπισης του πληθωρισμού, για ήπια 
επιβράδυνση της α/ οικονομίας, εν μέσω εκτιμήσεων για έξι ακόμα αυξήσεις εντός του 



τρέχοντος έτους. Δεδομένων των εξελίξεων, αναλυτές εκτιμούν ότι επίκειται ήδη η δεύτερη 
αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου, η οποία πιθανόν θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, ενώ 
εκτιμάται ότι αναπόφευκτα θα επηρεασθεί η αγορά εργασίας, παρά την εξαιρετικά θετική 
πορεία ανάκαμψής της. 
 
Από μερίδα αναλυτών, αντιπολίτευσης, ασκείται κριτική και αποδίδονται ευθύνες για την άνοδο 
του πληθωρισμού στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική του Προέδρου Biden, με αύξηση 
του δημοσίου χρέους, και σε περιορισμούς στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας. Λαμβανομένης 
υπόψη της απαγόρευσης εισαγωγών ρ/ ενεργειακών προϊόντων, αναμένεται σύντομα 
ανακοίνωση του Α/ Προέδρου με την οποία θα αναστείλει, για την τρέχουσα θερινή περίοδο, 
την απαγόρευση πώλησης βενζίνης υψηλής αιθανόλης. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. Consumer Price Index Summary, BLS, 

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