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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (09/2022). 

Με απόφαση νέας, πέμπτης κατά σειρά από αρχές του έτους, αύξηση του βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου, έκλεισε τις εργασίες της, στις 21 τρέχοντος, η 

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee / FOMC) της 

Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED). Το επιτόκιο αναφοράς, αυξημένο κατά 75 μονάδες βάσης 

(0,75%), διαμορφώνεται πλέον στο εύρος διακύμανσης 3-3,25%, επίπεδο που είναι το 

υψηλότερο από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ωστόσο, η νέα αυτή αύξηση (τρίτη 

διαδοχική κατά 0,75%, ενώ από αρχές έτους, αθροιστικά, κατά 3%) δεν εξέπληξε τους αναλυτές 

εφόσον η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τη θεωρούσε δεδομένη, λαμβανομένου υπόψη του 

εξακολουθητικά υψηλού πληθωρισμού τον Αύγουστο τ.ε. 

Ο Πρόεδρος της FED κ. J. Powell υπογράμμισε, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το 

πέρας των διήμερων διαβουλεύσεων της FOMC, τη δέσμευση της Τράπεζας να συνεχίσει τις 

αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι επιβράδυνσης της οικονομίας για αποκλιμάκωση των 

πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες, όπως ανέφερε, προς το παρόν επιμένουν, με τελικό στόχο 

την υποχώρηση του πληθωρισμού κοντά στο επιθυμητό επίπεδο (2%), για αποκατάσταση της 

σταθερότητας των τιμών παράλληλα με συνθήκες μέγιστης απασχόλησης μακροπρόθεσμα. 

Ειδικά ως προς την πορεία της α/ οικονομίας, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 

ανέφερε, εκ νέου, ότι η “ομαλή” υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αν και επιθυμητή 

στην τρέχουσα συγκυρία, παραμένει αβέβαιη, καθόσον η επιθετική πολιτική αύξησης των 

επιτοκίων που έχει υιοθετήσει η FED θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση, της οποίας όμως η 

έκταση δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Οι πιθανότητες ήπιας “προσγείωσης” της οικονομίας 

πάντως περιορίζονται καθώς η νομισματική πολιτική γίνεται πιο περιοριστική, αλλά η 

διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα μπορεί να προκαλέσει ακόμα δυσμενέστερες 

επιπτώσεις. 

Ο Πρόεδρος της FED μετέφερε σαφές μήνυμα ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις του 

βασικού παρεμβατικού επιτοκίου, ενώ βάσει τρεχουσών προβλέψεων το βασικό επιτόκιο 

ενδεχομένως ανέλθει σε 4,4% περί τα τέλη του τρ. έ. και σε 4,6% το 2023. Παράλληλα με τις 

διαδοχικές παρεμβάσεις της στη διαμόρφωση του επιτοκίου αναφοράς, η FED συνεχίζει την 

“αποστράγγιση” της ρευστότητας στην εγχώρια οικονομία, συρρικνώνοντας τον ισολογισμό 

της, ήδη από τον Ιούνιο, κατά $ 47,5 δισ. μηνιαίως, ποσό που εφεξής διπλασιάζεται σε $ 95 

δισ. μηνιαίως. Σημειώνεται, η FED έχει αγοράσει συνολικά, την τελευταία διετία και προκειμένου 

να τονώσει την οικονομία κατά την δύσκολη περίοδο της πανδημίας, α/ κρατικά ομόλογα αξίας 

άνω των $ 9 τρισ. 

Η ραγδαία άνοδος του κόστους δανεισμού ενισχύει τη στροφή προς τα αμερικανικά ομόλογα, 

οδηγώντας τις διεθνείς χρηματαγορές σε παρατεταμένη πτώση. Συγκεκριμένα, η απόδοση του 

10ετους κρατικού ομολόγου έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του έτους (3,7% από 1,5%) 

ενώ, την ίδια χρονική περίοδο, το δολάριο ανατιμήθηκε σημαντικά έναντι των κυριότερων ξένων 

νομισμάτων (18% έναντι του ευρώ). Ως προς τις α/ χρηματαγορές, NYSE και NASDAQ 



καταγράφουν ισχυρές εβδομαδιαίες απώλειες (υποχώρηση δείκτη Dow Jones κατά 2,42%, 

δείκτη S&P 500 κατά 2,98%, και σύνθετου δείκτη Nasdaq Composite κατά 3,33%). 

Επισημαίνεται, οι αξιωματούχοι της FED αναθεώρησαν επί τα χείρω τις εκτιμήσεις τους για την 

πορεία βασικών μεγεθών της α/ οικονομίας. Βάσει νεότερων εκτιμήσεων, η ανάπτυξη της 

αμερικανικής οικονομίας θα περιοριστεί σε  0,2% στα τέλη τ.ε.., και σε 1,2% το 2023. Το 

ποσοστό ανεργίας προβλέπεται 3,8% φέτος και 4,4% το 2023 (ενώ, σύμφωνα με 

υπολογισμούς, ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 0,7% από τα σημερινά 

επίπεδα αντιστοιχεί σε αύξηση του αριθμού ανέργων κατά 1,23 εκ.). Ο πληθωρισμός 

προβλέπεται θα υποχωρήσει σε 5,4% περί τα τέλη του 2022, υποχωρώντας περαιτέρω σε 

2,8% το 2023, 2,3% το 2024, και σε επιθυμητή διακύμανση περί το 2% έως το 2025. 

Κλείνοντας, η σχετική ανακοίνωση της FED αναφέρει, για μια ακόμη φορά, τη ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία ως βασικό παράγοντα αστάθειας στην παγκόσμια οικονομία και ως κύρια πηγή 

των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που υφίσταται η οικονομία των ΗΠΑ.  

 

Για πληρέστερη ενημέρωση: 

- September 21, 2022: FED Implementation Note,  
- https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220921a1.htm 
- Transcript of Chair Powell’s Press Conference September 21, 2022,  

https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20220921.pdf  

- Summary of Economic projections, 

  https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcprojtabl20220921.htm 
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