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Θέμα: Αύξηση ετήσιου πληθωρισμού ΗΠΑ κατά 6,2% τον Οκτώβριο 2021. 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 10/11, της Υπηρεσίας BLS / Bureau of Labor Statistics του 

Υπουργείου Εργασίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά  0,9% τον Οκτώβριο 

σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, εν συνεχεία προηγούμενης αύξησης 0,4% τον Σεπτέμβριο. 

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ανέρχεται πλέον σε 6,2%, σε 

τριπλάσιο δηλαδή μέγεθος από τον μακροπρόθεσμο στόχο πληθωρισμού 2% της FED, ο 

Πρόεδρος της οποίας ισχυρίζεται, έως όλως προσφάτως (βλ. σχετ. β' περί τελευταίας 

ανακοίνωσης  νομισματικής πολιτικής FED), ότι θα υπάρξει μεσοπρόθεσμα σημαντική 

υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων. Ωστόσο, η τελευταία εν λόγω ανακοίνωση της 

Υπηρεσίας BLS διέψευσε, επί τα χείρω, και τους πλέον απαισιόδοξους αναλυτές οποίοι 

ανέμεναν αύξηση του πληθωρισμού περί 5,5%, αλλά όχι πέραν του 5,9%). 

Πλέον, το ανακοινωθέν μέγεθος πληθωρισμού είναι το υψηλότερο την τελευταία 30ετία (από 

τον Δεκέμβριο 1990). Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο πληθωρισμός Οκτωβρίου 

είναι ο πέμπτος κατά σειρά μηνιαίος δείκτης CPI που κυμαίνεται σε επίπεδα άνω του 5%, 

στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες παγίωσης των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων 

παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες ανάσχεσης του υψηλού πληθωρισμού και τις σχετικές 

απόψεις περί αναμενόμενης σταδιακής αποκλιμάκωσης. Τον Οκτώβριο, εν προκειμένω,  

σημειώθηκαν αυξήσεις τιμών σε μεγάλο εύρος αγαθών και υπηρεσιών, όχι μόνο σε ενέργεια 

και οχήματα (καινούργια και μεταχειρισμένα), αλλά και σε υγειονομική περίθαλψη, στέγαση, 

τρόφιμα,  

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού (CPI πλην μεταβολών σε τρόφιμα 

και ενέργεια) αυξήθηκε 4,6% (υψηλότερη μεταβολή από τον Αύγουστο του 1991), έναντι 

αύξησης περίπου 4% τους δύο προηγούμενους μήνες. Μάλιστα, ο ετήσιος δείκτης τιμών 

ενέργειας αυξήθηκε κατά 30%, ενώ, αντίστοιχα, ο ετήσιος δείκτης τιμών τροφίμων κατά 5,3%. 

Επίσης, μεταξύ των επί μέρους αγαθών, η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση κατεγράφη στην τιμή 

βενζίνης, τάξης 6,1%, στοιχείο ιδιαίτερης βαρύτητας για τον μέσο Αμερικανό καταναλωτή. 

Η εν θέματι εξέλιξη συνιστά επιπλέον ένδειξη ότι ο πληθωρισμός ενδεχομένως θα παραμείνει 

σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο διάστημα του 2022, καθώς, εξάλλου, εξακολουθούν να 

υφίστανται τα προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Σημειώνεται,  σημαντική αύξηση 

αναφέρεται και για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) τον Οκτώβριο, διακόπτοντας τη σχετική 

τάση επιβράδυνσης, σε μηνιαία βάση, από την άνοιξη 2021. 

Πλέον, σε αντίθεση με το εγγύς παρελθόν χαμηλών επιπέδων διακύμανσης του πληθωρισμού, 

χωρίς να διαταράσσεται, επομένως, η καθημερινότητα του μέσου Αμερικανού καταναλωτή, η 

ανησυχητική εξέλιξη αύξησης του πληθωρισμού συνιστά μείζον ζήτημα όξυνσης της πολιτικής 

διαμάχης αναφορικά με την πορεία της οικονομίας. Παρά τις πρόσφατες θετικότερες εξελίξεις 



σε άλλα μέτωπα ανάκαμψης της οικονομίας -- όπως η αύξηση της απασχόλησης και η μείωση 

του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο, η προσαρμογή νομισματικής πολιτικής (taper) λόγω 

θετικών εκτιμήσεων για την οικονομία από τη Fed, ή το υψηλό επίπεδο συναλλαγών στις 

χρηματαγορές – διατηρούνται, εν μέσω της εξελισσόμενης πανδημίας, οι υφιστάμενες 

ανησυχίες λόγω της αναντιστοιχίας επιπέδων ζήτησης και προσφοράς (συνεπεία διαταραχών 

στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ελλείψεων πρώτων υλών και υστέρησης παραγωγής σε κρίσιμους 

κλάδους οικονομικής δραστηριότητας). Συνεπώς και ανησυχίες ενδεχόμενης υπερθέρμανσης 

της οικονομίας. Σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, η Διοίκηση Biden δέχεται πυρά της 

αντιπολίτευσης καθώς η τελευταία θεωρεί ότι η κυβερνητική οικονομική πολιτική -- όπως οι 

πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για παροχές που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της 

πανδημίας αλλά και για δαπάνες της πολιτικής “Build Back Better“ (ενώ μόλις υπερψηφίσθηκε 

στη Βουλή Αντιπροσώπων, 8/11, το νομοσχέδιο "Infrastucture Bill", δηλαδή το σκέλος 

επενδύσεων και αποκατάστασης υποδομών, τάξης $ 1,2 τρισ., και έπεται άλλο σκέλος τάξης $ 

1,75 τρισ. για την κλιματική αλλαγή και σειρά άλλων πολιτικών, όπως παιδείας, στέγασης, 

υγείας, κοινωνικής μέριμνας κ.ά.) -- έχει δημιουργήσει και ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις 

με ορατό τον κίνδυνο μιας δύσκολα διαχειρίσιμης υπερθέρμανσης της α/ οικονομίας. Αντίθετα, 

ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση Biden ισχυρίζονται ότι η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, και 

ιδίως το σκέλος infrastructure / “Build Back Better“, θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού μέσω της αποκατάστασης των προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας (οποία 

προκαλούν την αύξηση τιμών), επιφέροντας αύξηση της παραγωγής, περαιτέρω μείωση του 

ποσοστού ανεργίας και μείωση του κόστους σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

Συναφώς, κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες ΗΠΑ, όπως ο Πρόεδρος της FED κ. Powell και η 

Υπουργός Οικονομικών κα. Yellen παραμένουν σταθεροί στις απόψεις και εκτιμήσεις τους ότι 

η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν, αδυνατώντας 

ωστόσο να προσδιορίσουν επακριβώς πότε αυτό μπορεί να συμβεί. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. Consumer Price Index Summary, BLS, 

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