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Θέμα: Προβλέψεις της FED για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας (9/2021). 

 
Η  Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee / FOMC) της 

Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), ανακοίνωσε στις 22/9 τις ακόλουθες εκτιμήσεις για την πορεία 

της αμερικανικής οικονομίας: 

- Το αμερικανικό ΑΕΠ εκτιμάται θα αυξηθεί 5,9% συνολικά κατά το τρέχον έτος (έναντι 
εκτίμησης 7% τον παρελθόντα Ιούνιο). Για τα επόμενα δύο έτη, οι προβλέψεις εξέλιξης 
του ΑΕΠ εμφανίζονται βελτιωμένες, εκτιμώντας αύξηση 3,8% για το 2022 (από 
προηγουμένως 3,3%) και 2,5% το 2023 (από 2,4%). 

- Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται θα ανέλθει σε 4,8% κατά το 2021 (+0,3% από τις 
εκτιμήσεις Ιουνίου). Για τα επόμενα δύο έτη, οι εκτιμήσεις παραμένουν αμετάβλητες, 
ήτοι 3,8% το  2022 και 3,5% το 2023. 

- Ως προς τον πληθωρισμό (PCE index), η FOMC αναμένει περαιτέρω άνοδο του σε 
4,2% το 2021 και αποκλιμάκωση του την επόμενη 2ετία σε επίπεδο 2,2%. 

 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της FED, η πρόοδος στον ρυθμό εμβολιασμού και τα 

σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας συνέβαλαν ενεργά στην ανάκαμψη 

της οικονομικής δραστηριότητας και στην αποκλιμάκωση της ανεργίας. Οι πλέον πληγέντες 

από την πανδημία κλάδοι έχουν σαφώς εμφανίσει βελτίωση τους τελευταίους μήνες, αν και 

παρατηρείται σχετική επιβράδυνση της ανάκαμψης λόγω των πολλών νέων κρουσμάτων 

COVID-19 (μετάλλαξη Δέλτα). Αν και η άνοδος του πληθωρισμού συνεχίσθηκε τον Αύγουστο 

τρ.έ., σε 5,3% σε ετήσια βάση (CPI index βάσει στοιχείων BLS, εμφανίζοντας αύξηση 0,3% 

από τον προηγούμενο μήνα), εκτιμάται ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα υποχωρήσουν 

σταδιακά καθώς οφείλονται σε μεταβατικούς παράγοντες. 

Η FED δεσμεύτηκε ότι θα εξακολουθήσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα νομισματικής 

πολιτικής που θα λειτουργούν επιβοηθητικά στην επίτευξη των δύο βασικών στόχων της για 

διατήρηση ρυθμού πληθωρισμού περί το 2% και συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Στο 

πλαίσιο αυτό,  τα βασικά επιτόκια διατηρήθηκαν αμετάβλητα (εύρος από 0% έως και 0,25%). 

Συγκρατείται πάντως με ενδιαφέρον η επισήμανση ότι οι παρεμβάσεις ποσοτικής χαλάρωσης 

της FED, μέσω προγράμματος μηνιαίας αγοράς ομολόγων και χρεογράφων αξίας $ 120 δισ., 

ενδέχεται σύντομα να περιορισθούν σταδιακά, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα εμφανίσει 

σαφείς τάσεις βελτίωσης.  

Εν προκειμένω, επισημαίνουμε δηλώσεις του Προέδρου της FED J. Powell, μετά τη 

δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης της Κεντρικής Τράπεζας, στις οποίες ο ίδιος ανέφερε ότι η 

σταδιακή περικοπή (tapering) των μηνιαίων παρεμβάσεων της FED μπορεί να αρχίσει ακόμη 

και τον προσεχή Νοέμβριο (επόμενη 7η συνεδρίαση της FOMC 2-3/11 τρ.έ.). Συναφώς, σχετικά 

με πιθανές μεταβολές στην πολιτική επιτοκίων της FED o κ. Powell επεσήμανε ότι ίσως 



αποφασισθεί αύξηση επιτοκίων μετά την οριστική διακοπή του προγράμματος ποσοτικής 

χαλάρωσης, δηλαδή περί τα μέσα του 2022 (αρκετά νωρίτερα από αυτό το αναμενόμενο για το 

2023). 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 

- September 21, 2021: FOMC Projections materials, accessible version, 
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20210922.pdf 

- Federal Reserve issues FOMC statement, 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210922a.htm 

 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20210922.pdf
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20210922a.htm

