Πάουελ (Fed): Μόνο σε
περίπτωση σημαντικής
οικονομικής επιδείνωσης θα
προβούμε σε νέα μείωση
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Μόνομε μια σημαντική επιδείνωση στις οικονομικές προοπτικές θα δικαιολογείτο πλέον η Fed να
προχωρήσει σε νέα μείωση επιτοκίων, μετά και τη σημερινή, τρίτη για το 2019 μείωσή τους κατά
25 μονάδες βάσης, δήλωσε ο πρόεδρος της κεντρικής ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ
(Federal Reserve), Τζέρομ Πάουελ, στη συνέντευξή του μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων
της επιτροπής νομισματικής πολιτικής της τράπεζας.
Οκ. Πάουελ σημείωσε ότι οι κίνδυνοι υφεσιακής στροφής, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, έχουν
σημειώσει μια κάποια μείωση, καθώς, όπως είπε, οι καταναλωτές βρίσκονται σε καλή κατάσταση
και με τις δαπάνες τους αιμοδοτούν την οικονομία των ΗΠΑ.
Συμπλήρωσεακόμη ότι η οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα μπροστά στις δυσκολίες, ενώ
συμπλήρωσε ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας σε εμπορικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα
μείωνε την πίεση και θα οδηγούσε σε ανάκαμψη του επιχειρηματικού κλίματος.
O πρόεδρος της Fed τόνισε ότι η επιτροπή νομισματικής πολιτικής θα συνεχίσει να παρακολουθεί
τα στοιχεία για τις οικονομικές προοπτικές ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την πολιτική της,
προσθέτοντας ωστόσο ότι νέες μειώσεις δεν είναι πιθανές όσο οι παρούσες συνθήκες
διατηρούνται.
Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε "καλό σημείο", καθώς "το βασικό
σενάριο για το outlook" παραμένει ευνοϊκό για την οικονομία.
Τόνισεεπανειλημμένα ότι η νομισματική πολιτική "πιθανότατα θα παραμείνει κατάλληλη", ενώ
υπογράμμισε ότι το τρέχον επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο για όσο καιρό "το outlook
ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες μας".
Πρόσθεσεακόμη ότι για να επιστρέψει η Fed στις αυξήσεις επιτοκίων, θα πρέπει να σημειωθεί
"πραγματικά σημαντική" αύξηση του πληθωρισμού.

Σημείωσε, πάντως, ότι "εφόσον προκύψουν εξελίξεις που θα οδηγούν σε ουσιαστική
επανεκτίμηση των προοπτικών μας, θα απαντήσουμε αναλόγως. Η πολιτική μας δεν ακολουθεί
προκαθορισμένη πορεία".
"Συνολικά, συνεχίζουμε να βλέπουμε ως πιο πιθανό ενδεχόμενη τη βιώσιμη επέκταση της
οικονομικής δραστηριότητας, μια ισχυρή αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό κοντά στον στόχο
μας 2%", δήλωσε ο Πάουελ.
Αναφερόμενοςστις επιπτώσεις ενός "ασύντακτου" Brexit από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος
της Fed ανέφερε ότι ο κίνδυνος αυτός, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης
Τζόνσον και των Βρυξελλών, έχει μειωθεί σημαντικά.
Οιβασικοί κίνδυνοι για την οικονομία, σύμφωνα με τον κ. Πάουελ, παραμένουν η επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης, οι εξελίξεις στο πεδίο του διεθνούς εμπορίου και ο συμπιεσμένος
πληθωρισμός.
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