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Prima reuniune de politica monetara din 2021 a
Fed: Analistii se asteapta la mentinerea dobanzii
Prima reuniune de politica monetara din acest an de la Banca Centrala a SUA
(Federal Reserve-Fed) ar urma sa se incheie miercuri dupa-amiaza fara nicio
modificare a costului creditului, insa analistii vor urmari cu atentie
comentariile oficialilor Fed cu privire la starea economiei, inflatie si noua
administratie de la Casa Alba, transmite AFP., potrivit stiripesurse.
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Analistii se asteapta ca venirea lui Joe Biden la Casa Alba sa marcheze revenirea la o relatie mai
clasica intre puterea politica si Rezerva Federala, care a trebuit sa se lupte pentru a-si mentine
independenta in cei patru ani in care a fost presedinte Donald Trump. Aceasta cu atat mai mult
cu cat Fed ar urma sa aiba un aliat in persoana secretarului Trezoreriei, Janet Yellen, prima
femeie care a ocupat postul de presedinte al Fed, potrivit agerpres.ro.
La finalul reuniunii de miercuri, un comunicat de presa urmeaza sa fie publicat in jurul orei 14:00
(19.00 GMT), urmat de obisnuita conferinta de presa a presedintelui Fed, Jerome Powell,
organizata cu o jumatate de ora mai tarziu.
"Ar fi stupefiant ca Fed sa zica altceva decat ceea ce a zis anterior cu privire la mentinerea unei
politici relaxate pentru ca economia sa se poata redresa", crede JJ Kinahan, analist la
Ameritrade, care se asteapta insa la eventuale comentarii cu privire la "o posibila inflatie".

Acest termen revine in vocabularul economic dupa mai multi ani de absenta. Mini boom-ul
economic asteptat in primavara sau in vara, dupa o vaccinare pe scara larga a populatiei SUA, ar
putea avea ca efect o crestere temporara a preturilor. in acest caz inflatia ar putea reprezenta o
dilema pentru Fed, care repeta de mai multe luni ca nu are in vedere o normalizare a politicii
monetare pe termen scurt.
Observatorii isi pun semne de intrebare si cu privire la programul de achizitii de active, in valoare
de 120 de miliarde de dolari pe luna, care incepand din luna martie a anului trecut a inundat
pietele financiare cu lichiditati si a facut ca indicii bursieri sa atinga maxime istorice in pofida
pandemiei de Covid-19.
Presedintele Fed ar urma sa fie intrebat miercuri si cu privire la consecintele economice ale
campaniei de vaccinare, precum si cu privire la tulpina engleza a virusului Covid-19, care a
obligat numeroase tari sa limiteze, din nou, deplasarile.
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