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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (12/2022). Αύξηση βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,5%. 
 

Ολοκληρώθηκαν, 14/12, οι εργασίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (Federal 

Open Market Committee / FOMC) της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), με απόφαση για 

έβδομη συναπτή αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου εντός του τρ. έτους, κατά 50 

μονάδες βάσης (0,5%). Πλέον το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε εύρος 

διακύμανσης 4,15-4,5%, στο υψηλότερο επίπεδο μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 

του 2008, ενώ, ωστόσο, η εν λόγω αύξηση ήταν ηπιότερη από τις τέσσερις τελευταίες, τάξης 

0,75%, λόγω της σχετικής αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού κατά τους μήνες Οκτώβριο και 

Νοέμβριο. 

 

Στη ανακοίνωση της FOMC επαναλαμβάνεται η μακροπρόθεσμη δέσμευση της Τράπεζας για 

υποχώρηση του πληθωρισμού κοντά στο επιθυμητό επίπεδο (2%) και αποκατάσταση της 

σταθερότητας τιμών, παράλληλα με τη διασφάλιση συνθηκών μέγιστης απασχόλησης, ενώ για 

επόμενες, αναλόγως προσαρμοσμένες, αυξήσεις επιτοκίων, θα συνεκτιμηθούν, όπως παγίως 

πλέον αναφέρεται και στις προηγούμενες ανακοινώσεις, οι σωρευτικές επιπτώσεις της 

συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, ο αντίκτυπος των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής 

στην τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα και εξέλιξη του πληθωρισμού, καθώς και οι 

γενικότερες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Η FED θα εξακολουθήσει το γενικό 

πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιξης που αποφάσισε τον παρελθόντα Μάιο, παράλληλα 

περιορίζοντας τον ισολογισμό της μέσω της μείωσης των διακρατούμενων ομολόγων καθώς 

και άλλων ενυπόθηκων τίτλων. 

 

Πέραν των παραπάνω, δημοσιεύτηκε επίσης αναθεώρηση εκτιμήσεων της FED για την πορεία 

βασικών μεγεθών της α/ οικονομίας, οι οποίες εκτιμήσεις είναι γενικώς δυσμενέστερες σε σχέση 

με τις προηγούμενες του Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, προβλέπεται: α) ανάπτυξη του πραγματικού 

ΑΕΠ 0,5% τόσο το 2022 όσο και το 2023 (από προηγούμενη πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2% το 

2023), β) ποσοστό ανεργίας 3,7% στα τέλη του τ.έ. και 4,6% το 2023, και γ) πληθωρισμός 5,6% 

στα τέλη του τ.έ., 3,1% το 2023, και 2,5% το 2024, ενώ η επιθυμητή διακύμανση περί το 2% 

θεωρείται εφικτή έως το 2025. 

 

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας των διήμερων διαβουλεύσεων της FOMC, 

ο Πρόεδρος της FED κ. J. Powell επεσήμανε ότι επί του παρόντος ουδείς δύναται να παρέχει 

αξιόπιστη εκτίμηση σχετικά με το ενδεχόμενο ύφεσης της α/ οικονομίας, ή τον βαθμό μιας 

ενδεχόμενης ύφεσης, ενώ, πάντως, ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης, αν και μικρός, παραμένει 

θετικός. Επίσης, τόνισε ότι, παρά τις ήδη θετικές εξελίξεις ως προς τον πληθωρισμό (σχετική 

αποκλιμάκωση τον Οκτώβριο και Νοέμβριο) και την αγορά εργασίας (ήδη σχεδόν σε προ 

πανδημικά επίπεδα), το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων στο μέλλον θα εξεταστεί μόνο εφόσον 

ο πληθωρισμός προσεγγίσει το 2%, και εμφανίζει σταθερότητα, ενώ, κατέστησε σαφές ότι θα 



ακολουθήσουν νέες αυξήσεις του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου, με εκτιμώμενη, από τα 

μέλη της Επιτροπής FOMC, κορύφωση περί το 5%-5,25% εντός του επόμενου έτους. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Ανακοινώσεις Τύπου: 

- Federal Reserve issues FOMC Statement, 

 https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20221214a.htm.    

- Summary of Economic projections, 

 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf. 
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