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Προβλέψεις της Federal Reserve για την οικονομία ΗΠΑ.
Η κεντρική τράπεζα ΗΠΑ Federal Reserve (αρμόδια Επιτροπή FOMC / Federal Open Market
Committee) ανακοίνωσε 17/3 προβλέψεις για την οικονομία ΗΠΑ, σύμφωνα με οποίες για το
2021 εκτιμάται αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 6,5% (και περαιτέρω 3,3% το 2022 και 2,2% το
2023), με σημαντική διαφορά από προηγούμενη πρόβλεψη 4,2% του Δεκεμβρίου 2020, και
ποσοστό ανεργίας 4,5%, από προηγούμενη πρόβλεψη 5% (με περαιτέρω αναμενόμενες
μειώσεις ανεργίας σε προ-πανδημικά επίπεδα 3,9% το 2022 και 3,5% το 2023). Εν συνεχεία
επιβράδυνσης του ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας στα τέλη του 2020, η σημαντική αυτή
βελτίωση των προβλέψεων της Fed βασίζεται σε πρόσφατα στοιχεία βελτίωσης των δεικτών
οικονομικής δραστηριότητας (σε συνάρτηση με την εν εξελίξει διάθεση εμβολίων και το νέο
πακέτο ενίσχυσης της οικονομίας $ 1,9 τρισ., που υπεγράφη από τον Πρόεδρο Biden 12/3),
αν και οι κλάδοι που υπέστησαν μεγαλύτερες ζημίες λόγω πανδημίας εξακολουθούν να
παρουσιάζουν υποτονική οικονομική δραστηριότητα, ενώ, εξάλλου, δεν έχουν εξαλειφθεί οι
κίνδυνοι από αρνητικές δυνητικές εξελίξεις της πανδημίας.
Παράλληλα, εκτιμάται αύξηση τιμών καταναλωτή, τουλάχιστον προσωρινά, καθώς οι πολίτες
θα αρχίσουν πλέον, βάσει των θετικότερων εξελίξεων ως προς την αντιμετώπιση της
πανδημίας (ομαλή διάθεση εμβολίων για σχετική κάλυψη του πληθυσμού), να δαπανούν
επιταχυνόμενα το συσσωρευμένο, κυρίως λόγω μείωσης της συνολικής ιδιωτικής
κατανάλωσης, διαθέσιμό τους εισόδημα (περίπου $ 1,6 τρισ. αποταμιεύσεις, ρυθμός αύξησης
οποίων ήταν +16% το 2020 έναντι 7% προ πανδημίας), επανερχόμενοι σε μια νέα μετάπανδημία κανονικότητα. Συναφώς, ο πληθωρισμός εκτιμάται θα ανέλθει σε 2,4% κατά το
2021, από προηγούμενη πρόβλεψη 1,8% της Fed (12/2020), συντηρώντας τις σχετικές
ανησυχίες μερίδας οικονομολόγων περί ταχείας υπερθέρμανσης της οικονομίας (κυρίως
λόγω του πρόσφατου πακέτου ενίσχυσης $ 1,9 τρισ., εν συνεχεία προηγούμενου πακέτου $
900 δισ. τον Δεκέμβριο 2020) και δυνητικών κινδύνων για την εξέλιξη της ανάκαμψης, λόγω
έναρξης νέου κύκλου πληθωρισμού και συναφούς αύξησης των επιτοκίων.
Αναλυτές επισημαίνουν τη σχετική δυσχέρεια για την πολιτική της Fed δεδομένου ότι αφενός
η κατάσταση της οικονομίας βελτιώνεται, όμως, αφετέρου όχι ακόμα σε βαθμό που επιτρέπει
την άρση των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής, ποσοτικής χαλάρωσης (QE), που η
ίδια έχει υιοθετήσει από έναρξης της πανδημίας (ενώ, παράλληλα, η Fed εξακολουθεί τις
παρεμβάσεις της με ελάχιστο επίπεδο πράξεων ανοικτής αγοράς χρεογράφων περί τα $ 120
δισ. μηνιαίως). Πάντως, στην ανακοίνωση της Fed αναφέρεται ότι το βασικό επιτόκιο θα
διατηρηθεί στα τρέχοντα επίπεδα 0 έως 0,25, για σχετική αναθέρμανση της οικονομίας, με
επιτρεπόμενη βραχυπρόθεσμη αύξηση του πληθωρισμού άνω του στόχου πολιτικής 2%,
εφόσον ο στόχος επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο μακροπρόθεσμα, και προκειμένου να
συντηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης για βελτίωση της
απασχόλησης και μείωση της ανεργίας (λαμβανομένου υπόψη του επίσημου αριθμού 10
εκατ. ανέργων λόγω πανδημίας, και ενώ κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως
φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, δεν μπορούν να ανακάμψουν έως ότου η πανδημία τεθεί υπό

έλεγχο). Πάντως, από σημαντική αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού 2,4% το 2021, η
εξέλιξή του αναμένεται 2% το 2022 και 2,1% το 2023, επομένως περί τον στόχο 2%
μακροπρόθεσμα και κατά την Fed δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθόσον παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις ώστε να αυξηθούν τα επιτόκια όταν και εφόσον χρειαστεί. Σύμφωνα με την
εν θέματι ανακοίνωση, επτά από τα 18 μέλη της επιτροπής FOMC της Fed προβλέπουν
αύξηση επιτοκίων περί τα τέλη του 2023, ενώ, υπενθυμίζεται, σύμφωνα με το CBO /
Congressional Budget Office η Fed θα διατηρήσει το βασικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικό έως τα
μέσα του 2024.
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "March 17, 2021: FOMC Projections materials, accessible
version",
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