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Θέμα: Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής με τη συμμετοχή του Προέδρου της FED 
 
 
Χωρίς σημαντικές αλλαγές αναμένεται να διαμορφωθεί η νομισματική πολιτική της Κεντρικής 
Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου 
της κ. Jerome Powell στο συμπόσιο οικονομικής πολιτικής που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα 
στο Jackson Hole του Wyoming τον Αύγουστο κάθε έτους. 
 
Η απρόσμενη άνοδος του πληθωρισμού σε επίπεδa πέριξ του 4% -επίπεδο διπλάσιo του 

διακηρυγμένου στόχου του 2%- καθώς και η μη επίτευξη ακόμη του επιθυμητού επιπέδου 

απασχόλησης αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους τα παρεμβατικά επιτόκια θα 

διατηρηθούν αμετάβλητα, στα σημερινά επίπεδα. Πάντως, αναμένεται το πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης να περιοριστεί ήδη από το τρέχον έτος, πράγμα που σημαίνει ότι 

σταδιακά θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός αγοράς ομολόγων και λοιπών τίτλων, σημερινού ύψους 

120 δισεκ. δολ. ΗΠΑ το μήνα (80 δισεκ. δολ. σε ομόλογα και 40 δισεκ. δολ. σε ενυπόθηκους 

τίτλους).  

Σχετικά με το ρυθμό πληθωρισμού, ο οποίος πλέον «τρέχει» με ρυθμό 4,2% σε ετησιοποιημένη 

βάση, ο επικεφαλής της FED εκτίμησε ότι η άνοδος αυτή είναι παροδική, αποδίδοντας την σε 

αυξήσεις τιμών σε μια μικρή σχετικά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι η θητεία του Jerome Powell ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο του 2022, χωρίς 

η κυβέρνηση Biden να έχει καταστήσει σαφές αν θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη της στο 

πρόσωπο του Κεντρικού Τραπεζίτη των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η Υπουργός Οικονομικών και 

πρώην πρόεδρος της Fed, Janet Yellen  έχει ταχθεί σαφώς υπέρ της ανανέωσης της  θητείας 

του νυν επικεφαλής της FED. 

Αναφορικά με το οικονομικό συμπόσιο του Jackson Hole, αυτό  λαμβάνει χώρα κατά κύριο 

λόγο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου εκάστου έτους, αποτελώντας πρωτοβουλία 

της  FED του Kansas City με έτος εκκίνησης το 1978. Οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο 

περιλαμβάνουν κεντρικούς τραπεζίτες,  ακαδημαϊκούς και διαμορφωτές οικονομικής πολιτικής 

από όλο τον κόσμο. Το φετινό συνέδριο, με θέμα "Μακροοικονομική πολιτική σε μια άνιση 

οικονομία" (Macroeconomic Policy in an Uneven Economy) εστίασε κυρίως στις προκλήσεις 

για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής που προκάλεσε η εν εξελίξει πανδημία.  

 


