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Στο 9,1% ο πληθωρισμός το Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρεπόμενες 
εξελίξεις. 

 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έφθασε το 
9,1% σε δωδεκάμηνη βάση το Μάιο, από 9% τον Απρίλιο και 7% το Μάρτιο, το υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων σαράντα ετών.  

Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην άνοδο του πληθωρισμού το Μάιο είχαν τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα 
ποτά (αύξηση 1,5% μεταξύ Απριλίου και Μαΐου), κυρίως ψωμί, δημητριακά και κρέας. Οι κατηγορίες που 
αντιστάθμισαν εν μέρει τις αυξήσεις, ήταν αυτές τους πολιτισμού και αναψυχής (ετήσια πτώση τιμών 
κατά 2,4%) και ένδυσης και υπόδησης (αύξηση τιμών κατά 1,1% φέτος, έναντι μεγαλύτερης αύξησης, 
2,3%, τον προηγούμενο χρόνο). Εξάλλου, το Μάιο η τιμή της βενζίνης ήταν 32,8% υψηλότερη σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από την έναρξη της χρονολογικής σειράς 
(Ιανουάριος 1989). Δεδομένου ότι η μέση τιμή της βενζίνης το Μάιο ήταν 1,66 λίρες / λίτρο, ενώ τον 
Ιούνιο ξεπέρασε τις 2 λίρες, εκτιμάται ότι σύντομα θα καταγραφεί νέα σημαντική αύξηση του δείκτη 
τιμών καταναλωτή. 

Καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ) εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα υποχωρήσει το δεύτερο 
τρίμηνο (πρόβλεψη επίδοσης -0,3%) και ότι ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 11% τον Οκτώβριο, 
προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην πέμπτη κατά σειρά αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου, 
σε 1,25%. Αναγνωρίζεται πλέον ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν οφείλονται μόνο στις διεθνείς εξελίξεις 
αλλά και σε ενδογενείς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, τόσο η ΤτΑ, όσο και η κυβέρνηση έχουν ζητήσει 
από εργαζόμενους και εργοδότες συγκράτηση στις αυξήσεις μισθών, προκειμένου να αποφευχθεί ένας 
φαύλος κύκλος ανατιμήσεων αντίστοιχος με αυτόν της δεκαετίας του ’70.  

Με τον πληθωρισμό να διαβρώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών πάντως, οι εργαζόμενοι 
στους σιδηροδρόμους πραγματοποιούν αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου τα 
τελευταία 30 χρόνια, ενώ και άλλες οργανώσεις εργαζομένων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, δικηγόροι, κ.α.) 
προειδοποιούν για απεργίες με κύριο αίτημα την αύξηση μισθών. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την 
αύξηση των συντάξεων του δημοσίου κατά 10% από το επόμενο οικονομικό έτος, αλλά απορρίπτει το 
αίτημα αντίστοιχης αύξησης για τους εν ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους, υποστηρίζοντας ότι στην 
πρώτη περίπτωση, η αύξηση δεν συνεισφέρει στο κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και άρα 
προκαλεί χαμηλότερου βαθμού πληθωριστικές πιέσεις. 
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