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Προβλέψεις της Federal Reserve για την οικονομία ΗΠΑ Ιουνίου 2021. 

 

Η κεντρική τράπεζα ΗΠΑ Federal Reserve (αρμόδια Επιτροπή FOMC / Federal Open Market 

Committee) ανακοίνωσε 16/6 προβλέψεις για την οικονομία ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες για 

το 2021 εκτιμάται αύξηση πραγματικού ΑΕΠ 7% (και περαιτέρω 3,3% το 2022 και 2,4% το 

2023), με μικρή άνοδο από την προηγούμενη πρόβλεψη 6,5% του Μαρτίου 2021, και ποσοστό 

ανεργίας 4,5%, όμοιο με την προηγούμενη πρόβλεψη (με περαιτέρω αναμενόμενη μείωση της 

ανεργίας σε προ-πανδημικά επίπεδα 3,8% το 2022 και 3,5% το 2023). Εν συνεχεία της 

επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας το 2020 λόγω πανδημίας, η θετική 

πορεία των δύο τελευταίων προβλέψεων της Fed οφείλεται στη βελτίωση των δεικτών 

οικονομικής δραστηριότητας, στην πρόοδο των εμβολιασμών στις ΗΠΑ και στο θετικό 

αντίκτυπο των πακέτων ενίσχυσης που έχουν υπογραφεί ή προταθεί από τη Διοίκηση Biden. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι κλάδοι που υπέστησαν ζημία εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

υποτονική δραστηριότητα, παρά τη σημειωθείσα βελτίωση, ενώ ο παράγοντας της πανδημίας 

εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους για τις προοπτικές της οικονομίας. 

 

Ως προς τον πληθωρισμό (δείκτης PCE), σύμφωνα με τη Fed εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3,4% 

κατά το 2021, πρόβλεψη αισθητά υψηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες 2,4% (3/2021) και 

1,8% (12/2020), η οποία αναμένεται να διατηρήσει τις σχετικές ανησυχίες μέρους 

οικονομολόγων περί υπερθέρμανσης της οικονομίας, εν μέρει λόγω των πακέτων ενίσχυσης 

της Διοίκησης Biden, και περί ανατροφοδότησης του πληθωρισμού και συναφούς αύξησης των 

επιτοκίων, με αρνητικές επιπτώσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, η αύξηση των 

τιμών καταναλωτή οφείλεται μερικώς και στη σταδιακή επάνοδο της οικονομίας στη κανονική 

λειτουργία της, καθώς οι πολίτες έχουν αρχίσει να δαπανούν το συσσωρευμένο διαθέσιμο 

εισόδημα, που προέκυψε λόγω μείωσης της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης την περίοδο 

της πανδημίας (περίπου $ 1,6 τρισ. αποταμιεύσεις, με ρυθμό αύξησης 16% το 2020 έναντι 7% 

προ πανδημίας), ενώ οι πληθωριστικές τάσεις επηρεάζονται και από τη λειτουργία των 

εφοδιαστικών αλυσίδων που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη πλήρως. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις για το 2022 και το 2023, αναμένεται πτώση του πληθωρισμού σε 2,1% και 2,2% 

αντίστοιχα, ενώ σε μεσοπρόθεσμη βάση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί εντός του στόχου 2% της 

FED. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Fed, για πρώτη φορά από την έναρξη των έκτακτων 

νομισματικών μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης (QE) που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, 

προβλέπεται ότι το βασικό επιτόκιο μπορεί να αυξηθεί έως και δύο διαδοχικές φορές εντός του 

2023, ενώ σύμφωνα με προηγούμενες προβλέψεις δεν αναμενόταν αύξηση έως το 2024. Στόχο 

αποτελεί η διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο τρέχον επίπεδο (0 έως 0,25), προκειμένου να 

ενισχυθεί η αναθέρμανση της οικονομίας, με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση του πληθωρισμού 

άνω του στόχου 2% να είναι επιτρεπτή, εφόσον ο στόχος επιτυγχάνεται μεσοπρόθεσμα και με 

την προσωρινή εξαίρεση βελτιώνεται η απασχόληση και μειώνεται η ανεργία. Σε κάθε 



περίπτωση, η Fed διατήρησε το βασικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικό, όπως αναμενόταν, και 

παραμένει σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, σε περίπτωση που 

επεκταθεί σημαντικά σε πολλές κατηγορίες προϊόντων ή αποδειχθεί πιο επίμονος σε σχέση με 

τις αρχικές εκτιμήσεις. Οι αξιολογήσεις για την προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής από 

την Επιτροπή FOMC θα γίνουν βάσει ευρέος φάσματος πληροφοριών περί υγειονομικών 

συνθηκών, συνθηκών αγοράς εργασίας, πληθωριστικών πιέσεων και προβλέψεων, καθώς και 

χρηματοοικονομικών και διεθνών εξελίξεων. 

 

Συμπερασματικά, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αποσαφηνιστεί αν οι τρέχουσες 

πληθωριστικές πιέσεις είναι προσωρινές ή μη, ωστόσο εμφανίζεται σχετική αισιοδοξία για την 

πορεία ανάκαμψης της οικονομίας και τυχόν παρεμβάσεις της FED θα εξαρτηθούν κυρίως από 

τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. "June 16, 2021: FOMC Projections materials, accessible 

version", https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20210616.htm και 

"Federal Reserve issues FOMC statement", 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210616a.htm. 

 


