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Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ κατά 5% τον Μάιο 2021. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση (10/6) της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), εμφάνισε μηνιαία αύξηση 0,6% τον 

Μάιο 2021, από αύξηση 0,8% τον Απρίλιο. Επισημαίνεται, ωστόσο ότι, ο ετήσιος πληθωρισμός 

ανήλθε κατά 5%, εμφανίζοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2008 (5,4%), ενώ τον 

Απρίλιο είχε σημειωθεί μικρότερη αύξηση (4,2% από 2,6% τον Μάρτιο), όμως άνω του ορίου-

στόχου 2% της FED. 

 

Σημαντική ήταν και κατά το Μάιο η μηνιαία αύξηση του δείκτη CPI για μεταχειρισμένα οχήματα 

και φορτηγά, τάξης 7,3%, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει το 1/3 της συνολικής αύξησης 

και οφείλεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για μεταχειρισμένα οχήματα λόγω της κάμψης 

της παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας εξαιτίας της έλλειψης ημιαγωγών ως αποτέλεσμα 

της πανδημίας. Ο δείκτης τιμών τροφίμων εμφάνισε μηνιαία αύξηση 0,4% όπως και τον 

Απρίλιο, ενώ, αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης τιμών ενέργειας (μηνιαία μείωση τιμής βενζίνης 

η οποία αντισταθμίστηκε από αύξηση τιμών ηλεκτρικού και φυσικού αερίου). Στην αύξηση του 

πληθωρισμού τον Μάιο συνέβαλαν επίσης, οι επί μέρους αυξήσεις στις τιμές οικιακού 

εξοπλισμού και εργασιών, νέων οχημάτων, αεροπορικών εισιτηρίων και ειδών ένδυσης ενώ ο 

δείκτης τιμών ιατρικής περίθαλψης σημείωσε ελάχιστη μείωση. 

 

Σε ετήσια βάση, ο δομικός πληθωρισμός, πλην τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε 3,8%, 

σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1992. Ο ετήσιος δείκτης τιμών ενέργειας 

αυξήθηκε κατά 28,5% και ο ετήσιος δείκτης τιμών τροφίμων κατά 2,2%. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf. 

 

Εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις της Federal Reserve ο πληθωρισμός αναμένεται θα 

ανέλθει σε 3,4% κατά το 2021, αισθητά υψηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη Μαρτίου 

τρ.έ. πληθωρισμού 2,4% (ή από πρόβλεψη 1,8% 12/2020). Παράλληλα, η Fed προβλέπει -- 

για πρώτη φορά από έναρξης των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής, ποσοτικής 

χαλάρωσης (QE), που η ίδια υιοθέτησε από έναρξης της πανδημίας -- ότι μπορεί να υπάρξουν, 

έως και δύο διαδοχικές, αυξήσεις του βασικού επιτοκίου το 2023 (από τρέχον επίπεδο 0-0,25), 

ενώ σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις δεν αναμενόταν τέτοια αύξηση έως το 2024. 

Συναφώς, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου J. Powell της Fed, από πλευράς κεντρικής 

ομοσπονδιακής τράπεζας υπάρχει εγρήγορση για άμεση αντίδραση αν τυχόν ο πληθωρισμός 

επεκταθεί σε πολλές κατηγορίες προϊόντων ή δεν υποχωρεί, όπως εκτιμάται προς το παρόν 

ότι θα είναι πιο επίμονος από ό, τι πιστεύουν σήμερα οι αξιωματούχοι. Την Τετάρτη, η Fed 

διατήρησε τα επιτόκια κοντά στο μηδέν, όπως αναμενόταν. 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf


 

Συνολικά, σε τελευταίες προβλέψεις της Fed για την οικονομία (θα ακολουθήσει ξεχωριστό 

έγγραφό μας) εμφανίζεται σχετική αισιοδοξία για την πορεία της ανάκαμψης, προβλέποντας 

ανάπτυξη 7% κατά το 2021 (ταχύτερος ρυθμός ανάπτυξης από το 1984), αντί 6,5% της 

προηγούμενης πρόβλεψης Μαρτίου, λαμβανομένης υπόψη της προόδου των εμβολιασμών 

στη χώρα και της σχετικής αύξησης της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Επομένως, 

σύμφωνα με αναλυτές, παρά το ότι θα απαιτηθούν μήνες προκειμένου να καταστεί σαφές αν η 

παρατηρούμενη, ήδη από τις αρχές Μαρτίου τρ.έ., αύξηση του πληθωρισμού είναι προσωρινή, 

δεδομένου του ρυθμού της συνεχιζόμενης ανάκαμψης διατηρούνται οι διαμορφωθείσες 

πληθωριστικές πιέσεις και προσδοκίες δυνητικής περαιτέρω αύξησης / ανατροφοδότησης του 

πληθωρισμού. 

 

Συναφώς, συντηρείται παράλληλα και η κριτική των Ρεπουμπλικανών επί της δημοσιονομικής 

πολιτικής του Προέδρου Biden, αναφορικά με τα προτεινόμενα σχέδια ενίσχυσης της 

α/οικονομίας (πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές και σειρά άλλων δημόσιων 

δαπανών, που συζητείται μεταξύ Κογκρέσου και Λευκού Οίκου ήδη από τον Απρίλιο τρ.έ.), 

καθόσον ενισχύονται οι συνθήκες δυνητικής υπερθέρμανσης της οικονομίας. 

 

Πάντως, η Υπηρεσία BLS του Υπουργείου Εργασίας και η FED συμφωνούν ότι οι τιμές θα 

εξακολουθήσουν να αυξάνονται έως ότου αναταχθεί η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού 

και η καταναλωτική ζήτηση, για επαναρρύθμιση της οικονομίας, ενώ οι επόμενες κινήσεις της 

FED εξαρτώνται και από συναξιολόγηση των εξελίξεων ως προς την ανάκαμψη στην αγορά 

εργασίας. 

 

Σύμφωνα με αναλυτές, σε βάση 5ετίας, και συμπεριλαμβανομένων των ετών 2021, 2022 και 

2023, ο πληθωρισμός (δείκτης PCE) εκτιμάται θα κυμανθεί περί το 2%, εντός στόχου της FED 

σε μεσοπρόθεσμη βάση. 

 


