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Μείωση επιτοκίου Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (Fed). Ενίσχυση
ρευστότητας αμερικανικών τραπεζών (δημοπρασία repo).
Μείωση επιτοκίου Fed. Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ αποφάσισε, 18/9, τη μείωση
του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, προκειμένου αυτό να κυμαίνεται πλέον μεταξύ
1,75% - 2%. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση επιτοκίων κατά το τρ.έ., μετά από μακρά χρονική
περίοδο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής (βλ. προηγούμενη σχετική αλληλογραφία).
Σε δηλώσεις του Πρόεδρος Fed, J. Powell, δεν κατέστησε σαφές αν πρόκειται συνεχισθεί πιο
χαλαρή πολιτική από πλευράς Fed. Αναφέρθηκε σε αβεβαιότητα που επικρατεί σε εμπορική
πολιτική (σ.σ. εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας) επισημαίνοντας ότι σε κάθε συνάντηση της
αρμόδιας Επιτροπής (FOMC) αξιολογούνται εκ νέου όλα τα νέα δεδομένα προτού ληφθεί
οιαδήποτε απόφαση για την πορεία των επιτοκίων. Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, ελήφθησαν
υπόψη οι προβλέψεις αναμενόμενων χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία,
σε συνδυασμό με τις ασθενείς πληθωριστικές πιέσεις στην α/αγορά. Πρόεδρος J. Powell
διαβεβαίωσε, επίσης, ότι αν κριθεί απαραίτητο η Fed θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
προκειμένου να διαφυλάξει την αναπτυξιακή πορεία της α/οικονομίας. Συναφώς, κ. Powell δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο ποσοτικής χαλάρωσης (QE), αναφέροντας ότι η Fed μπορεί να
προχωρήσει νωρίτερα του αναμενόμενου σε οργανική αύξηση του ισολογισμού (may resume
organic balance sheet growth earlier).
Σημειώνεται ότι η απόφαση μείωσης του επιτοκίου δεν ήταν ομόφωνη, καθώς τρία μέλη της
επιτροπής FOMC ψήφισαν αρνητικά.
Ενίσχυση ρευστότητας τραπεζών (δημοπρασίες repo). Η ως άνω μείωση επιτοκίων δεν ήταν η
μοναδική παρέμβαση της Fed εντός της ίδιας εβδομάδας, καθώς 19/9 πραγματοποίησε την 3η
δημοπρασία repo (repurchase agreements), σε μία προσπάθεια να συγκρατήσει το επιτόκιο
βραχυπρόθεσμου δανεισμού (overnight repo), οποίο προηγουμένως είχε ανέλθει σε ανώτατο
επίπεδο 10%. Συνολικά, με τις τρεις συνεχόμενες δημοπρασίες η Fed ενίσχυσε τη ρευστότητα
των τραπεζών κατά $ 203 δισ. ($ 53 δισ. 17/9, $ 75 δισ. 18/9, $ 75 δισ. 19/9). Επισημαίνεται ότι
η Fed δεν είχε χρησιμοποιήσει δημοπρασίες repos από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, το 2008. Ωστόσο, αναλυτές αναφέρουν ότι η έλλειψη ρευστότητας οφείλεται, μεταξύ
άλλων, αφενός στη μείωση των πλεονασματικών αποθεματικών των τραπεζών τα τελευταία
χρόνια, αφετέρου στο γεγονός ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες απέσυραν από τις τράπεζες,
κατά την τρέχουσα περίοδο, σημαντικά κεφάλαια για εξόφληση φορολογικών τους
υποχρεώσεων (η 16/9 ήταν προθεσμία τριμηνιαίας καταβολής φόρων).
Προβλέψεις Fed για α/οικονομία. Παράλληλα με τη μείωση των επιτοκίων, η Fed δημοσίευσε
εχθές νέες προβλέψεις της για την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την ανεργία. Ειδικότερα, για
το 2019 εκτιμάται ρυθμός ανάπτυξης 2,2% (ελάχιστα άνω προηγούμενης πρόβλεψης 2,1%),
ανεργία σε χαμηλό επίπεδο 3,7%, ενώ προβλέπεται πληθωρισμός της τάξης 1,5%, ή δομικός
πληθωρισμός 1,8%.

