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Ανανέωση θητείας Προέδρου FED – Ακρόαση από αρμόδια επιτροπή Γερουσίας. 

 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), κ. Jerome Powell, παρουσιάστηκε 

11/1 ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας (Senate Banking 

Committee) στο πλαίσιο της καθιερωμένης διαδικασίας επιβεβαίωσής του ως επικεφαλής της 

κεντρικής τράπεζας, για δεύτερή του θητεία. 

 

Κατά την ακρόαση, ο κ. Powell ανέφερε ότι η αμερικανική οικονομία ανακάμπτει δυναμικά από 

το πλήγμα που δέχτηκε ελέω πανδημίας, ενώ, αναφερόμενος στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό 

κλάδο δήλωσε ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό 

του για την ανοδική πορεία του πληθωρισμού (7% τον Δεκέμβριο 2021), διαβεβαιώνοντας ότι 

η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπιση της συνεχόμενα 

αυξητικής πορείας των τιμών. 

 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μελών της εν λόγω Επιτροπής, ο κ. Powell αναφέρθηκε 

στα προβλήματα που εμφανίζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, αποδίδοντάς τα εν μέρει στη 

ραγδαία αύξηση της ζήτησης για διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Συναφώς, καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται και η απασχόληση ανακάμπτει, ο Πρόεδρος της 

FED δήλωσε ότι η α/ οικονομία δεν χρειάζεται πλέον επεκτατικές πολιτικές έκτακτης ανάγκης, 

αναφερόμενος στο πρόγραμμα μηνιαίων αγορών κινητών αξιών στις οποίες προβαίνει η 

Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ από το καλοκαίρι του 2020. Ανωτέρω πρόγραμμα αναμένεται να λήξει 

τον Μάρτιο τρ.έ. ακολουθούμενο από διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων, ενώ κατά το 2022 

εκτιμάται θα ξεκινήσει και ο εξορθολογισμός (συρρίκνωση) του τεράστιου ισολογισμού της FED, 

καθώς αυτός κυμαίνεται περί τα $ 8,8 τρισ. 

 

Επισημαίνεται ότι την ακρόαση του κ. Powell ακολούθησε, 13/1, η αντίστοιχη της κας Lael 

Brainard, η οποία (Δημοκρατικού κόμματος) έχει προταθεί για τη θέση Αντιπροέδρου FED ενώ 

είναι μέλος του Συμβουλίου Διοικητών FED ήδη από το 2014. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 

 

- Statement by Jerome H. Powell Chair Board of Governors of the Federal Reserve System 
before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs (U.S. Senate January 11, 
2022),  https://www.banking.senate.gov/imo/media/doc/Powell%20Testimony%201-11-
22.pdf. 
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