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Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ κατά 7% τον Δεκέμβριο 2021.
Σύμφωνα με ανακοίνωση 12/1 της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του Υπουργείου
Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε (σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση)
κατά 0,5% τον Δεκέμβριο εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 0,8% τον Νοέμβριο.
Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ανέρχεται πλέον σε 7%.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχα επίπεδα πληθωρισμού έχουν καταγραφεί τελευταία φορά τον Ιούνιο
του 1982, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες πριν. Η συνεχιζόμενη, για έβδομο κατά σειρά μήνα,
αυξητική τάση του ρυθμού πληθωρισμού οφείλεται σε αυξήσεις τιμών σε μεγάλο εύρος αγαθών
και υπηρεσιών, όπως και τον προηγούμενο μήνα. Ξεχωρίζουν οι μηνιαίες αυξήσεις δαπανών
σίτισης (+0,5%), δαπανών στέγασης (+0,4%) και δαπανών για μεταχειρισμένα οχήματα
(+3,5%), ενώ σημειώθηκε μείωση της τιμής βενζίνης (-0,5%) και του γενικού δείκτη τιμών
ενέργειας (-0,4%) μετά από ένα εξάμηνο συνεχών αυξήσεων. Ομοίως, ανοδικά κινήθηκε και ο
δείκτης δομικού πληθωρισμού (CPI πλην μεταβολών σε τρόφιμα και ενέργεια), σημειώνοντας
αύξηση 0,6%, από αύξηση 0,5% τον Νοέμβριο. Σε ετήσια βάση, ως προς τον Δεκέμβριο 2020,
ο δείκτης δομικού πληθωρισμού εμφανίζει αύξηση 5,5% (μεγαλύτερη αύξηση από το 1991), οι
τιμές ενέργειας αύξηση 29,3% (49,6% ετήσια αύξηση τιμής βενζίνης) και οι τιμές τροφίμων
αύξηση 6,3%.
Όπως και τον Νοέμβριο 2021, οι αγορές δεν αντέδρασαν αρνητικά, κλείνοντας τις εργασίες
τους την Τετάρτη 12/1 με θετικό πρόσημο (S&P 500 +0,3%, Dow Jones +0,1%, Nasdaq
Composite +0,2%), κυρίως λόγω των εξαγγελιών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ (Fed)
για λήψη μέτρων περιορισμού του πληθωρισμού εντός του 2022, ο οποίος σύμφωνα με
πρόσφατες εκτιμήσεις της αναμένεται να κυμανθεί κατά το τρ.έ. περί το 2,6%. Η FED
αντιμετωπίζει την πρόκληση της μείωσης του πληθωρισμού, προς αποφυγή υπερθέρμανσης
της οικονομίας, χωρίς να διαταράξει την πορεία οικονομικής ανάκαμψης και εξομάλυνσης της
αγοράς εργασίας.
Σύμφωνα με αναλυτές, η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού κατά το 2021 οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην αναδιάρθρωση των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω πανδημίας, σε
συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Οι Ρεπουμπλικάνοι
εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι τα πακέτα οικονομικής στήριξης Biden συνέβαλαν στην
αύξηση του πληθωρισμού, ενώ η Διοίκηση υποστηρίζει ότι τα λοιπά οικονομικά μεγέθη (ιδίως
ανεργία, μισθοί, ζήτηση) βαίνουν καλώς αλλά, παράλληλα, επιβαρυντικός παράγοντας είναι
επίσης οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του
Προέδρου Biden η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών ανά μήνα υποδεικνύει ότι οι
πολιτικές της Διοίκησης αποδίδουν.
Περαιτέρω, σύμφωνα με αναλυτές, η αυξητική τάση του πληθωρισμού κατά το 2021 δεν μπορεί
μεμονωμένα να οδηγήσει σε ύφεση, λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική ανάκαμψης της
οικονομίας, της μεγέθυνσής της και δημιουργίας 6,4 εκ. νέων θέσεων εργασίας. Αντιθέτως,
ανησυχίες εκφράζονται για τις επιπτώσεις της αύξησης επιτοκίων από την FED (δεδομένου ότι

αναμένονται τρεις αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2022), τη συνακόλουθη εκτόξευση του κόστους
δανεισμού, και τη διακοπή της πορείας οικονομικής ανάκαμψης.
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. Consumer Price Index Summary, BLS,
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm.

