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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ. 

 
Στην πρόσφατη συνεδρίασή της (3-4/5), η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal 

Open Market Committee/ FOMC) της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), αποφάσισε τη δεύτερη 

κατά σειρά αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου για το τρέχον έτος, και μάλιστα κατά 

50 μονάδες βάσης, στο εύρος 0,75%-1,00%, για πρώτη φορά από το 2000, σε προσπάθεια 

τιθάσευσης του καλπάζοντος πληθωρισμού, πλέον τάξης 8,3%, σε υψηλότερα επίπεδα της 

τελευταίας 40ετίας. 

 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η σταδιακή περιστολή του ισολογισμού της FED, αρχής 

γενομένης  από την 1η Ιουνίου, μέσω της πώλησης κρατικών ομολόγων και λοιπών 

ενυπόθηκων τίτλων. Ειδικότερα, για τη θερινή περίοδο (Ιουνίου-Αυγούστου) εν λόγω πωλήσεις 

θα φθάσουν τα $ 47,5 δισ. μηνιαίως, ενώ το ύψος των πωλήσεων θα διπλασιαστεί, σε $ 95 

δισ., από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 

 

Σχετικά με το οικονομικό κλίμα, η ανακοίνωση της FOMC αναφέρει ότι αν και η συνολική 

οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε το πρώτο τρίμηνο, οι δαπάνες των νοικοκυριών και οι 

πάγιες επενδύσεις των επιχειρήσεων παρέμειναν υψηλές. Συναφώς, το ποσοστό ανεργίας 

μειώθηκε σημαντικά ενώ δημιουργήθηκαν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ο πληθωρισμός 

παραμένει αυξημένος, αντανακλώντας την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης, λόγω της 

πανδημίας, αλλά και τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. 

 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση των 

τακτικών συνεδριάσεων της FOMC, ο Πρόεδρος της FED, Jerome Powell, επανέλαβε ότι 

πρόθεση της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας παραμένει η προσήλωση στον στόχο της 

αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Ωστόσο, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μεγαλύτερων, από 

50 μονάδες βάσης, αυξήσεων επιτοκίων από τη FED προσεχώς, τόνισε ότι αυτό (το 

ενδεχόμενο) δεν εξετάζεται. Συναφώς, ο κ. Powell τοποθετήθηκε κατά των ανησυχιών περί 

ενδεχόμενης ύφεσης της α/ οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία είναι ανθεκτική, στην 

τρέχουσα συγκυρία, και θα αντέξει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση: 

- May 4, 2022: FED Implementation Note, 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a1.htm  

- Federal Reserve issues FOMC statement,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a.htm  

- Plans for Reducing the Size of the Federal Reserve's Balance Sheet 
  https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504b.htm 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a1.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220504b.htm

