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Θέμα:  Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (12/2021). 

 
Στην τελευταία για το τρέχον έτος συνεδρίαση της, αρμόδιας για τη διαμόρφωση νομισματικής 
πολιτικής, Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC / Federal Open Market 
Committee), της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ (Fed), σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις ως 
προς τα δεδομένα της προηγούμενης συνεδρίασης. 
 
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η επιτάχυνση (επί της ουσίας διπλασιασμός) του προγράμματος 
tapering, ήτοι της μείωσης των μηνιαίων αγορών κινητών αξιών στις οποίες προβαίνει η 
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ, εφεξής κατά $ 30 δισ. (από $ 15 δισ. προηγουμένως). Στόχος είναι 
πλέον να τερματιστεί το πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην αμερικανική οικονομία, 
νωρίτερα, τον Μάρτιο 2022 αντί του Ιουνίου. Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η Κεντρική 
Τράπεζα θα προβεί σταδιακά μάλλον σε περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων κατά το 2022, 
ενδεχομένως τρεις, αντί μίας αύξησης που αναμενόταν βάσει των προηγούμενων αποφάσεων 
της FOMC. 
 
Ως προς τις προβλέψεις της FED για την πορεία της α/ οικονομίας το 2022, εκτιμάται ότι ο 
πληθωρισμός (PCE) θα διαμορφωθεί περί το 2,6%, αναθεωρώντας τη σχετική εκτίμηση του 
παρελθόντος Σεπτεμβρίου περί το 2,2%. Αντίστοιχα, στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της FED 
αναφέρεται υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας σε (προπανδημικό επίπεδο) 3,5%, αντί 3,8% 
της προηγούμενης πρόβλεψης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη FED η ανάπτυξη της οικονομίας κατά 
το επόμενο έτος αναμένεται ανέλθει σε 4%, ελαφρώς υψηλότερα από 3,8% της πρόβλεψης 
Σεπτεμβρίου. 
 
Σε ό,τι αφορά την πολιτική επιτοκίων της FED, εκτιμάται ότι το επιτόκιο αναφοράς θα αυξηθεί 
από το τρέχον σχεδόν μηδενικό επίπεδο (0%-0,25%) σε 0,90% έως το τέλος του 2022, με 
αναμενόμενες αυξήσεις και κατά το 2023 σε επιτόκιο 1,6% και ακολούθως σε 2,1% το 2024, 
προκειμένου να τιθασευθεί ο πληθωρισμός και να επανέλθει περί τον στόχο 2%, πάγια 
επιδίωξη της FED. 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, με την τελευταία ανακοίνωσή της η FED 
επιτυγχάνει, με προσεγμένη διατύπωση, να καθησυχάσει τις αγορές μεταδίδοντας μήνυμα 
στενότερης παρακολούθησης των διακυμάνσεων του πληθωρισμού και ετοιμότητας για 
απαραίτητες προσαρμογές όταν απαιτείται. Όμως, οι ενδεχόμενες προσαρμογές θα έχουν 
διορθωτικό χαρακτήρα, με γνώμονα τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της α/ οικονομίας. 
Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση οι αυξήσεις επιτοκίων θα εξαρτώνται 
από την πορεία της αγοράς εργασίας. 
 
Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, που ακολουθεί πάντα τις ανακοινώσεις της FOMC, ο 
Πρόεδρος της FED, κ. Powell, εστίασε στη δυναμική ανάπτυξη που παρουσιάζει η α/ οικονομία, 
όπως αποδεικνύεται από τις αυξήσεις μισθών, την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας και την 
ισχυρή ζήτηση για εργαζόμενους. Αναφερόμενος στον υψηλό πληθωρισμό ο κ. Powell έκανε 



λόγο για προβλήματα και ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι 
η άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται σε ορισμένο βαθμό υπερθέρμανσης της οικονομίας. 
 
Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 
 

- Federal Reserve issues FOMC statement,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20211215a.htm 

-  Federal Reserve, Summary of Economic Projections 
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20211215.pdf 
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