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Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ κατά 4,2% τον Απρίλιο 2021. 
 
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση (12/5) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics 
του Υπουργείου Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), εμφάνισε μηνιαία αύξηση 0,8% 
τον Απρίλιο 2021, από αύξηση 0,6% τον Μάρτιο. Επισημαίνεται, ωστόσο, ο ετήσιος 
πληθωρισμός ανήλθε κατά 4,2%, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2008, 
από μικρότερη αύξηση 2,6% τον Μάρτιο (ήδη άνω του ορίου-στόχου 2% της FED). 
 
Σημαντική ήταν η μηνιαία αύξηση του δείκτη CPI για μεταχειρισμένα οχήματα, τάξης 10% (η 
μεγαλύτερη για σχεδόν 70 χρόνια, από το 1953), που οφείλεται σε σημαντική αύξηση της 
ζήτησης κυρίως λόγω της κάμψης της παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας εξαιτίας της 
έλλειψης ημιαγωγών λόγω πανδημίας. Στην αύξηση του πληθωρισμού τον Απρίλιο 
συνέβαλαν επίσης οι επί μέρους αυξήσεις στις τιμές της στέγασης, των αεροπορικών 
εισιτηρίων, της ψυχαγωγίας, των ασφαλειών αυτοκινήτων και του οικιακού εξοπλισμού. Ο 
δείκτης τιμών τροφίμων εμφάνισε μηνιαία αύξηση 0,4%, ενώ, αντίθετα, υπήρξε μικρή μείωση 
0,1% των τιμών ενέργειας (μηνιαία μείωση τιμής βενζίνης έναντι αύξησης τιμών ηλεκτρικού 
και φυσικού αερίου, αν και οι τιμές καυσίμων οχημάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά 49,6% 
σε ετήσια βάση). 
 
Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός, πλην τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 3%, 
εμφανίζοντας σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση από την ετήσια αύξηση 1,6% τον προηγούμενο 
μήνα, Μάρτιο. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm. 
 
 
Εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού. 
 
Η αύξηση του ετήσιου πληθωρισμού κατά 4,2% τον Απρίλιο τρ.έ., λόγω σημαντικής αύξησης 
της ζήτησης για αγαθά/υπηρεσίες (βάσει προηγούμενης συσσώρευσης του προσωπικού 
διαθέσιμου εισοδήματος και αύξησης της κατανάλωσης με την πρόοδο του προγράμματος 
εμβολιασμών και το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας) παράλληλα όμως με την ακόμα 
μειωμένη προσφορά και ατελή προσαρμογή των επιχειρήσεων (συνεπεία διαταραχών στις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, στην αγορά εργασίας και στην παραγωγή), επέφερε σχετική ανησυχία 
και αβεβαιότητα και αναθέρμανση της δημόσιας συζήτησης σχετικά με τις προοπτικές και 
σχετικές εξελίξεις. 
 
Τους τελευταίους μήνες, η Διοίκηση Biden και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Fed αντικρούουν τις 
ανησυχίες περί αύξησης πληθωρισμού εκτός ελέγχου -- ενώ καταγράφονται σημαντικές 
αυξήσεις τιμών σε ευρύ φάσμα αγαθών/υπηρεσιών -- βάσει εκτίμησης μη σοβαρής απειλής 
για την α/οικονομία, από παροδική και διαχειρίσιμη βραχυπρόθεσμη αύξηση του 
πληθωρισμού (λαμβανομένης εξάλλου της σύγκρισης με πολύ χαμηλό, ή οριακό, 
πληθωρισμό προ έτους), και επανόδου των τιμών σε φυσιολογικά επίπεδα καθώς η 
οικονομία θα ανακάμπτει με σταδιακούς ρυθμούς, ενώ απαιτείται διάστημα προσαρμογής 
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των εργαζομένων και επιχειρήσεων στα δεδομένα της νέας, μετά τον κορωνοϊό, 
πραγματικότητας. 
 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της FED, J. Powell, δεν θα υιοθετηθεί περιοριστική νομισματική 
πολιτική, ενώ τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα έως ότου σημειωθεί πρόοδος στην 
αγορά εργασίας, η οποία έχει συρρικνωθεί σημαντικά (-8 εκατ. θέσεις εργασίας). 
 
Παράλληλα, ορισμένοι αναλυτές, αλλά και Ρεπουμπλικανοί, εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία 
του πληθωρισμού οφείλεται εν πολλοίς στη δημοσιονομική πολιτική της Διοίκησης Biden, στα 
επάλληλα πακέτα ενίσχυσης της α/οικονομίας και αύξησης των δημόσιων δαπανών, γεγονός 
οποίο εκτιμούν εγκυμονεί κίνδυνο ενδεχόμενης καθυστέρησης της αντίδρασης της Fed με 
συνέπεια την εκτίναξη και καθήλωση του πληθωρισμού σε υψηλό επίπεδο. 
 
Παρά τις διαβεβαιώσεις της Fed, σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί 
προσδοκίες περαιτέρω αύξησης και ανατροφοδότησης του πληθωρισμού. Πάντως, κατά τους 
περισσότερους αναλυτές ναι μεν θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω αύξηση των 
πληθωριστικών πιέσεων, με κορύφωση κατά το β' τρίμηνο, αλλά γενικώς εκτιμάται 
αποκλιμάκωση το β' εξάμηνο και έως το τέλος του 2021, χωρίς κίνδυνο αύξησης του 
πληθωρισμού σε υπέρμετρο, μη διαχειρίσιμο, βαθμό. 
 


