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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (06/2022). 
 
Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee/ FOMC) της 

Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED) ολοκλήρωσε, χθες, την τέταρτη κατά σειρά 

προγραμματισμένη συνεδρίασή της για το τρέχον έτος, ανακοινώνοντας την αύξηση του 

βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά 75 μονάδες βάσης (0,75%). 

 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αύξηση επιτοκίου της FED τα τελευταία 28 έτη, από 

το Νοέμβριο του 1994, και τρίτη διαδοχική αύξηση από τις αρχές του έτους έπειτα από τις 

αντίστοιχες αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τις συνεδριάσεις της FOMC τον παρελθόντα 

Μάρτιο (0,25%) και Μάιο (0,5%). Πλέον, το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αναφοράς της 

Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κινείται σε εύρος από 1,5% έως 1,75%. 

 

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι καταλυτικό ρόλο στην απόφαση επιθετικής αύξησης του 

βασικού επιτοκίου έπαιξαν αφενός η σημαντική άνοδος στις αποδόσεις των ομολόγων (3,45% 

το 10ετες ομόλογο) και, αφετέρου,  η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ σε νέα υψηλά 40-

ετίας. 

 

Στη σχετική ανακοίνωση της FOMC αναφέρεται ότι η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ 

φαίνεται να επανακάμπτει μετά την πτώση του α’ τριμήνου. Αντίστοιχα, σε υψηλά επίπεδα 

διατηρείται ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας, ενώ και το ποσοστό ανεργίας παραμένει 

χαμηλό. Αναφορικά με τον πληθωρισμό, επισημαίνεται ότι παραμένει αυξημένος, 

αντανακλώντας τις ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης που σχετίζονται με την πανδημία, 

τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τις ευρύτερες πιέσεις τιμών. Μεταξύ των παραγόντων που 

συντελούν στην κλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων αναφέρεται η ρωσική εισβολή στην 

Ουκρανία, ενώ γίνεται αναφορά και στην αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στην Κίνα η 

οποία ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετες δυσλειτουργίες στην παγκόσμια εφοδιαστική 

αλυσίδα.  

 

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

την πορεία βασικών μεγεθών της α/ οικονομίας. Ειδικότερα, εκτιμάται πλέον ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης θα περιοριστεί σε 1,7% το τρέχον έτος, έναντι εκτίμησης 2,8% το Μάρτιο τ.ε., ενώ 

ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί σε 5,2% το τρέχον έτος από 4,3% που ήταν η 

προηγούμενη πρόβλεψη. Αντίστοιχα, το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να σημειώσει μικρή 

αύξηση, διαμορφούμενο σε  3,7% περί τα τέλη του τρέχοντος έτους. 

 

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης της FOMC, ο 

Πρόεδρος της FED, κ. Jerome Powell, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και στην επόμενη 

συνεδρίαση του Ιουλίου να αποφασιστεί νέα αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου, 

κατά 50 ή ακόμη και 75 μονάδες βάσης. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων 



μηνών καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη την εξάλειψη των πληθωριστικών πιέσεων που 

δέχεται η α/ οικονομία αποφεύγοντας η τελευταία να οδηγηθεί σε επιβράδυνση.  

 

Η αντίδραση των χρηματαγορών στις ανακοινώσεις της FED υπήρξε θετική,  με το δείκτη Dow 

Jones να σημειώνει άνοδο 1% και τον δείκτη S&P 500 να κλείνει με κέρδη 1,46%. Εν λόγω 

θετική αντίδραση αποδίδεται όχι τόσο στη γενναία εξαγγελθείσα αύξηση του παρεμβατικού 

επιτοκίου, η οποία εν πολλοίς είχε προεξοφληθεί από τις αγορές τις προηγούμενες ημέρες, όσο 

στην εκπεφρασμένη αποφασιστικότητα του Προέδρου της FED να προχωρήσει σε, 

τουλάχιστον, μία ακόμη αύξηση ανάλογου μεγέθους, δείγμα της ισχυρής βούλησης τιθάσευσης 

του πληθωρισμού. 

 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση: 

- June 15, 2022: FED Implementation Note,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a1.htm  

- Federal Reserve issues FOMC statement,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a.htm 

 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a1.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220615a.htm

