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Θέμα: Απόφαση Προέδρου Biden για ανανέωση της 4ετούς θητείας του J. Powell στη 

θέση Προέδρου της FED – Επιτάχυνση του tapering, αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων 

μετάλλαξης Όμικρον στην οικονομία. 

 
Α.  Με απόφαση του Προέδρου Biden, o επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ 

(FED), κ. Jerome Powell, παραμένει στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοικητών για 

δεύτερη 4ετή θητεία. Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας 

και συνέχειας ως προς την ακολουθούμενη νομισματική πολιτική, σε μια δύσκολη περίοδο για 

την αμερικανική οικονομία, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται εξακολουθητικά και η ανεργία 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Για τους ίδιους αυτούς λόγους, η εκ νέου επιλογή του κ. Powell 

στην κορυφή της ηγεσίας της FED αναμένεται να εγκριθεί χωρίς δυσκολία στη Γερουσία. 

 

Παράλληλα με την ανανέωση θητείας του Προέδρου της FED, στη θέση Αντιπροέδρου 

προωθείται η κα Lael Brainard, η οποία εθεωρείτο επικρατέστερη εναλλακτική πρόταση σε 

περίπτωση που αποφασιζόταν η αντικατάσταση του κ. Powell στην ηγεσία της FED. Η εν λόγω, 

με μακρά θητεία σε θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων και σύμβουλος του 

Προέδρου Clinton επί θεμάτων οικονομίας, αποτελούσε επιλογή της προοδευτικής πτέρυγας 

Δημοκρατικών για τη θέση του Προέδρου FED, ενώ είναι μέλος του Συμβουλίου Διοικητών της 

FED ήδη από το 2014 (όντας μοναδικό μέλος δημοκρατικών αποχρώσεων). 

 

Η ανανέωση της θητείας του Προέδρου της FED σηματοδοτεί, εκτός των άλλων, και την 

επιστροφή στην κανονικότητα ανανέωσης της θητείας των ενεργών Προέδρων από την 

εκάστοτε νέα Κυβέρνηση (Biden από 1/2021), για σχετικό διαχωρισμό εξελίξεων στην 

ανεξάρτητη FED και πολιτικών. Υπενθυμίζεται, το 2018 ο Πρόεδρος Trump δεν τήρησε αυτό 

το τυπικό, επιλέγοντας τον διορισμό του κ. Powell αντί ανανέωσης της θητείας της κας Yelen, 

νυν Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, η οποία, παρεμπιπτόντως, σε πολλές δημόσιες 

παρεμβάσεις της υποστήριξε τον εκ νέου διορισμό του νυν Προέδρου FED για δεύτερη θητεία.  

 

Σημειώνεται ότι σύντομα ο Πρόεδρος Biden θα κληθεί να ανακοινώσει τις επιλογές του για τις 

τρεις εκ των επτά συνολικά θέσεων του Συμβουλίου Διοικητών της FED, ενώ πλέον σημαντική 

θεωρείται η επιλογή Διοικητή με αρμοδιότητα σε θέματα εποπτείας, θέση κομβικής σημασίας 

για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συναφώς, ισχυρότερη κριτική 

που έχει δεχθεί ο Πρόεδρος της FED σχετίζεται ακριβώς με θέματα ρυθμιστικού πλαισίου και 

εποπτείας του τραπεζικού συστήματος, θεωρούμενος συνυπεύθυνος για απορρύθμιση και 

χαλάρωση των σχετικών κανόνων εποπτείας κατά την 4ετή θητεία του. 



 

Β. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ανέφερε σε ακροάσεις του σε 

αρμόδιες Επιτροπές του Κογκρέσου (Banking, Housing, and Urban Affairs Γερουσίας και 

Financial Services Βουλής Αντιπροσώπων) ότι σε προσεχή συνεδρίαση της FED (14-15 

τρέχοντος) θα εξετασθεί η επιτάχυνση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, μειώνοντας 

ακόμη περισσότερο τις μηνιαίες αγορές κρατικών τίτλων που πραγματοποιεί από απαρχής της 

πανδημίας, καθώς ναι μεν η αμερικανική οικονομία διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή πορεία 

(μείωση ποσοστού ανεργίας και πρόβλεψη ανάπτυξης 5% το 2021) αλλά ο πληθωρισμός 

εξακολουθεί να αυξάνεται, εκτιμάται τουλάχιστον έως τα μέσα του 2022 (ως προς τον 

πληθωρισμό αναμένεται κατάργηση του χαρακτηρισμού “transitory” από το λεκτικό της 

ρητορικής της FED για τον πληθωρισμό). 

 

Υπενθυμίζεται (βλ. σχετ. 2) ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της FED  

αποφασίσθηκε η μείωση του ρυθμού αγοράς κινητών αξιών ($ 120 δισ. σε μηνιαία βάση) κατά 

$ 15 δισ. το μήνα με προοπτική μηδενισμού των εν λόγω αγορών περί τα μέσα του 2022. Η 

επιτάχυνση της μείωσης παροχής ρευστότητας από τη FED (tapering) αναμένεται θα οδηγήσει, 

μετά τα μέσα του 2022, στη σταδιακή αύξηση των επιτοκίων από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά 

επίπεδα, για τιθάσευση των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων. 

 

Αναφερόμενος στη μετάλλαξη Όμικρον του COVID-19 ο Πρόεδρος FED ανέφερε ότι τα 

διαρκώς περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα για τη νέα αυτή παραλλαγή θα ληφθούν υπόψη 

στους σχεδιασμούς της Κεντρικής Τράπεζας. Πάντως, η εμφάνιση της παραλλαγής αυτής 

εκτιμάται ενέτεινε τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβάρυνε την αγορά εργασίας. 

 

Σημειώνεται επίσης, ο απόηχος των δηλώσεων κ. Powell σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για 

τις εξελίξεις σχετικά με την μετάλλαξη Όμικρον προκάλεσαν απώλειες στα αμερικανικά 

Χρηματιστήρια, καθώς ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 1,9% και ο NASDAQ Composite 

1,6%. 

 

Η παρέμβαση του κ. Powell στις Επιτροπές Κογκρέσου (“identical remarks”) διατίθεται: 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/powell20211130a.htm. 
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