
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

 
 
                                                                                                                    8 Νοεμβρίου 2021     

 
 
 
Θέμα: Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (11/2021). 

 
Η  Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee / FOMC) της 
Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), αποφάσισε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της 2-3 τρέχοντος,  
τη διατήρηση του ισχύοντος βασικού επιτοκίου (0,25%), χωρίς μεταβολή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
ωστόσο, παρουσιάζει η απόφαση σταδιακής μείωσης του προγράμματος αγοράς κινητών 
αξιών μηνιαίου ύψους $ 120 δισ., που διατηρεί από το καλοκαίρι 2020 για στήριξη της α/ 
οικονομίας εν μέσω της πανδημίας, ήδη από τον τρέχοντα μήνα, με ρυθμό $ 15 δισ. μηνιαίως. 
Η σταδιακή μείωση παροχής ρευστότητας από τη FED, γνωστή ως tapering, αφορά για τον 
τρέχοντα μήνα στην αγορά κρατικών ομολόγων αξίας $ 70 δισ. (από $ 80 δισ. μέχρι στιγμής) 
και σε αγορά λοιπών ενυπόθηκων τίτλων αξίας $ 35 δισ. (από $ 40 δισ. προηγουμένως). 
Αντίστοιχη παρέμβαση της FED εξαγγέλθηκε και για το Δεκέμβριο, ενώ για το νέο έτος 
προβλέπεται η εξακολούθηση του σταδιακού περιορισμού παροχής ρευστότητας στην α/ 
οικονομία με ενδεχόμενες προσαρμογές, αναλόγως συνθηκών, όπως θα κρίνεται απαραίτητο. 
 
Η απόφαση αυτή της FED εκτιμάται σηματοδοτεί τη σταδιακή απόσυρση των μέτρων τόνωσης 

της οικονομίας των ΗΠΑ που υιοθετήθηκαν για αντιμετώπιση της ύφεσης λόγω πανδημίας. Η 

λήξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, περί τα μέσα του επόμενου έτους, αναμένεται 

να επιφέρει αύξηση επιτοκίων, βασικό εργαλείο ανάσχεσης των πληθωριστικών πιέσεων, αν 

και  ο Πρόεδρος της Fed, κ. Powell, σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων 

της FED επέμεινε ότι ο τρέχων υψηλός πληθωρισμός (5,4% τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση) 

είναι παροδικός και αναμένεται υποχώρηση τιμών από το β' ή γ' τρίμηνο του 2022. 

Κατά τα λοιπά, στην τελευταία εν θέματι ανακοίνωση της FED επαναλαμβάνεται, όπως σε 
προηγούμενες ανακοινώσεις, ότι η πρόοδος στον ρυθμό εμβολιασμού και τα ληφθέντα μέτρα 
στήριξης της οικονομίας εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάκαμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας. Σημειώνεται ότι η 
ανακοίνωση της FED επέφερε θετικές αντιδράσεις στις χρηματαγορές, με άνοδο των δεικτών 
Dow Jones και S&P 500. 
 
Σε ό,τι αφορά την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, συγκρατείται η εντυπωσιακή αύξηση 
του αριθμού νέων θέσεων εργασίας κατά 531.000 τον Οκτώβριο, σημαντικά υψηλότερη των 
σχετικών προβλέψεων. Η αύξηση αυτή προκάλεσε υποχώρηση του δείκτη ανεργίας, κατά 0,2% 
μονάδες, σε 4,6%. Παράλληλα, άνοδο εμφάνισε τον Οκτώβριο ο δείκτης του Institute for Supply 
Management για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών, σε 66,7 
μονάδες από 61,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, όπως και ο δείκτης PMI, προβλέψεων 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αυξήθηκε σε 58,7 μονάδες τον Οκτώβριο έναντι 54,9 
μονάδων τον Σεπτέμβριο. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 
- November 3, 2021: FED Implementation Note, 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211103a1.htm 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211103a1.htm


 
- Federal Reserve issues FOMC statement,  

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211103a.htm 
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