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Ανακοίνωση της FED (3/2022) για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ. 

Στη δεύτερη για το τρέχον έτος συνεδρίασή της (15-16/3), η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής 

Αγοράς (Federal Open Market Committee / FOMC) της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), 

αποφάσισε (βλ. Implementation Note παρακάτω) την αύξηση του βασικού παρεμβατικού 

επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%), διαμορφώνοντας πλέον το εύρος διακύμανσης του 

βασικού επιτοκίου σε 0,25-0,50%. Εν λόγω απόφαση ελήφθη ομόφωνα, σημειώνοντας 

ωστόσο ότι ο Πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας St. Louis πρότεινε μεγαλύτερη αύξηση 

επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης (0,5%). Υπογραμμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη αύξηση 

επιτοκίων από τον Δεκέμβριο 2018, ενώ, υπενθυμίζεται, η προηγούμενη εκείνη αύξηση είχε 

επικριθεί δριμύτατα από τον τότε Πρόεδρο ΗΠΑ  D. Trump. 

Στη σχετική συνοδευτική ανακοίνωση (FOMC Statement), κατά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα 

ΗΠΑ η οικονομική δραστηριότητα και η απασχόληση ενισχύονται όμως ο πληθωρισμός 

παραμένει υψηλός, λόγω ανισορροπίας προσφοράς-ζήτησης, αύξησης των ενεργειακών τιμών 

και γενικών πληθωριστικών πιέσεων (βλ. σχετ. 1). Συναφώς, η FED προβλέπει ότι ο 

πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε επίπεδο περί το 4,3% έως τα τέλη του τρέχοντος έτους (2,7% 

το 2023 και 2,3% το 2024). Αντίστοιχα, αναμένεται μεταβολή του ΑΕΠ κατά 2,8% το τρέχον 

έτος και υποχώρηση σε 2,2% το 2023 και 2% το 2024. 

Παράλληλα, στη σχετική ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη σχετική αβεβαιότητα για την α/ 

οικονομία λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και των συναφών κυρώσεων, 

σημειώνοντας ότι εξελίξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού 

και υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας. 

Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που ακολουθεί την ολοκλήρωση των διήμερων εργασιών 

της FOMC, o  Πρόεδρος της FED, κ. Powell, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα κάνει 

ότι είναι δυνατόν για να μην γίνει ενδημικός ο πληθωρισμός, χωρίς να παρεμποδίζει την 

οικονομική ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας πλήρως την ανάγκη επίτευξης σταθερότητα τιμών. 

Σημείωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων στις λοιπές συνεδριάσεις της 

Επιτροπής FOMC κατά το τρέχον έτος, τονίζοντας ότι η FED πρέπει να είναι "ευέλικτη” λόγω 

του αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος, ενδεχομένως και αυξήσεις επιτοκίων μεγαλύτερες 

των 25 μονάδων βάσης. Ως προς τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη για προσαρμογή 

του ρυθμού αύξησης επιτοκίων, ο κ. Powell τόνισε ότι η επιτάχυνση των εξελίξεων θα εξαρτηθεί 

από την ανάγκη επιβολής πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής. Επ’ αυτού, σύμφωνα με 

αναλυτές, οι χρηματαγορές αναμένουν έως και επτά συνολικά αυξήσεις του βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου κατά το 2022, εκτιμώντας ότι το βασικό επιτόκιο θα ανέλθει έως και 

1,9% περί τα τέλη τρέχοντος έτους.  



Ο Πρόεδρος της  FED ανέφερε επίσης ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του 

προγράμματος μείωσης του ισολογισμού της, ύψους σχεδόν $ 9 τρισ., ενώ η μείωση των 

περιουσιακών της στοιχείων θα ανακοινωθεί σε μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής FOMC, 

ενδεχομένως ακόμα και κατά την επόμενη συνεδρίασή της τον προσεχή Μάιο. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 

- March 16, 2022: FED Implementation Note, 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a1.htm  
 

Federal Reserve issues FOMC statement, 
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220316a.htm 
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