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Θέμα: Ομιλία του Προέδρου της FED, κ. J. Powell, στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο του 

Jackson Hole. 

 
Σε αντίθεση με άλλες χρονιές, όπου το βήμα του εν θέματι συμποσίου αποτελούσε ευκαιρία 
αναφοράς  σε ευρύτερα ζητήματα χάραξης νομισματικής πολιτικής, η φετινή ομιλία του κ. J. 
Powell ήταν ιδιαίτερα σύντομη, εστιάζοντας στο φλέγον ζήτημα της περιστολής του 
πληθωρισμού των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της FED έδωσε εξαρχής δείγμα των προθέσεων του, 
ξεκινώντας την τοποθέτηση του με την επισήμανση πως η σταθερότητα των τιμών αποτελεί 
ύψιστη ευθύνη για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα καθώς αποτελεί θεμέλιο για την υγιή οικονομική 
δραστηριότητα. 
 
 Από την ομιλία του κ. Powell, συγκρατούνται τα ακόλουθα: 
 
-Η επαναφορά του πληθωρισμού σε επίπεδα πέριξ του 2% αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 
τους επιτελείς της Κεντρικής Τράπεζας. Η προσπάθεια περιστολής του πληθωρισμού, ωστόσο, 
θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και στην αγορά εργασίας των 
ΗΠΑ, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις (…will bring some 
pain to households and businesses). 
- Αν και τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την πορεία του α/ πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά, 
η εστίαση της FED είναι ευρύτερη από τα στοιχεία ενός ή δύο μηνών, ως εκ τούτου η 
Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία έως ότου ο 
πληθωρισμός προσεγγίσει το μακροπρόθεσμο στόχο του 2%. 
- Η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών απαιτεί την εφαρμογή περιοριστικής 
νομισματικής πολιτικής για σημαντικό χρονικό διάστημα. Ενδεχόμενη πρόωρη χαλάρωση θα 
έδινε το λάθος μήνυμα στις διεθνείς αγορές, προκαλώντας το αντίθετο από το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα. 
- Αν και έχουν προηγηθεί τέσσερις, διαδοχικές, αυξήσεις του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου 
της FED το τρέχον έτος θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις στο άμεσο μέλλον, καθώς στόχος 
παραμένει το βασικό επιτόκιο να ανέλθει σε επίπεδα περίξ του 4% στα τέλη του τρέχοντος 
έτους.  
- Οι αποφάσεις της FOMC, ήτοι της αρμόδιας επιτροπής της FED για τη διαμόρφωση της 
νομισματικής πολιτικής, αξιοποιώντας την εμπειρία προηγούμενων δεκαετιών, βασίζονται στις  
τρείς ακόλουθες παραδοχές: α) η διατήρηση του δείκτη τιμών του καταναλωτή σε χαμηλά 
επίπεδα αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη των Κεντρικών Τραπεζών, β) οι προσδοκίες 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη μελλοντική εξέλιξη των 
μεγεθών του πληθωρισμού, γ) η άνοδος του τιμάριθμου σε μη επιθυμητά επίπεδα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται άμεσα και αποφασιστικά, καθώς οι όποιες καθυστερήσεις απλώς μεταθέτουν 
χρονικά την αντιμετώπιση του προβλήματος καθιστώντας αναγκαία τη λήψη ακόμη πιο 
επώδυνων μέτρων.  
 
Σημειώνεται πως η τοποθέτηση του Προέδρου της FED, τουλάχιστον στο μέτωπο των 
προθέσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τη διαμόρφωση του βασικού παρεμβατικού 



επιτοκίου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς, σε ότι 
αφορά τη συνεδρίαση της FOMC τον προσεχή Σεπτέμβριο, ο κ. Powell άφησε να εννοηθεί ότι 
επίκειται νέα αύξηση επιτοκίου, το ύψος της οποίας εκτιμάται μεταξύ 50 και 75 μονάδων βάσης. 
Το τελικό ύψος της νέας αύξησης θα διαφανεί από την πορεία των βασικών α/ οικονομικών 
δεικτών το προσεχές διάστημα, με ιδιαίτερη βαρύτητα να αποδίδεται στα στοιχεία για την 
πορεία του πληθωρισμού τον Αύγουστο τ.ε. τα οποία θα δημοσιοποιηθούν στις 13 
Σεπτεμβρίου. 
 
Τέλος, στον απόηχο της ομιλίας Πάουελ, οι δείκτες των α/ Χρηματαγορών, οι οποίοι ξεκίνησαν 
τη συνεδρίαση με επιφυλακτικότητα και οριακές διακυμάνσεις, πέρασαν σε αμιγώς αρνητικό 
έδαφος, με το δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 2,08% και το δείκτη S&P 500 να εμφανίζει 
απώλειες ύψους 2,42%. Παρόμοια είναι η εικόνα και του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq, ο οποίος 
σημειώνει απώλειες 2,96%. Αντίστοιχα, με ισχυρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις σημερινές 
συνεδριάσεις και  οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες.  
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