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Απόφαση Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ για μείωση του επιτοκίου. 

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε (31/7) τη μείωση του 
βασικού επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας, προκειμένου αυτό να κυμαίνεται πλέον 
μεταξύ 2,00 – 2,25%. Πρόκειται για την πρώτη μείωση του επιτοκίου μετά από 11 χρόνια, με 
σκοπό, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτροπής (Federal Open 
Market Committee), την προστασία της αμερικανικής οικονομίας έναντι των διεθνών 
οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων.   

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το μήνυμα του Προέδρου της Fed ήταν η ανάγκη προστασίας της 
αμερικανικής οικονομίας τόσο από τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει ο Πρόεδρος 
Trump με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, όσο και από τους χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης σε ξένες αγορές όπως Κίνα και ΕΕ.  

Ως προς την ένταση στις σχέσεις μεταξύ Προέδρου Trump και Προέδρου Fed Jerome Powell, 
υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφράσει επανειλημμένως, στο παρελθόν, 
επικριτικά σχόλια για την πολιτική της Fed να αυξήσει τέσσερις φορές τα επιτόκια το 2018. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε πρόσφατη ανάρτησή του στο twitter, ο Αμερικανός Πρόεδρος 
εξέφρασε, για ακόμη μία φορά, την απογοήτευσή του για την α/νομισματική πολιτική. 

Από την άλλη πλευρά, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Fed επεσήμανε ότι η άσκηση της 
νομισματικής πολιτικής δεν έχει στόχο να αποδείξει την ανεξαρτησία της Fed (έναντι 
πολιτικών πιέσεων). O κ. Powell αναφέρθηκε, επίσης, στον πληθωρισμό των ΗΠΑ, ο οποίος 
παραμένει χαμηλότερος του στόχου 2%. Τόνισε, όμως, ότι η απόφαση της Fed δεν σημαίνει 
την έναρξη ενός κύκλου χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Η εν λόγω δήλωση επηρέασε 
αρνητικά τους χρηματιστηριακούς δείκτες, καθώς φαίνεται ότι οι αγορές προσδοκούν και άλλη 
μείωση του επιτοκίου. Το Δολάριο, ωστόσο, ενισχύθηκε έναντι του Ευρώ κατά 0,42%, 
φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση της Fed δεν ήταν ομόφωνη. Αρνητικά ψήφισαν η 
Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας του Kansas City, Esther George και ο Πρόεδρος της 
Κεντρικής Τράπεζας της Βοστώνης, Eric Rosengren. 


