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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (2/2023). Αύξηση βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,25%. 

Ολοκληρώθηκαν 1/2 οι εργασίες της, πρώτης για το τρέχον έτος, συνεδρίασης της 
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee / FOMC) της 
Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), με απόφαση για όγδοη συνεχόμενη αύξηση του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης (0,5%). Πλέον το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο 
διαμορφώνεται σε εύρος διακύμανσης 4,5-4,75%, όπως προεξοφλούσε η αγορά. 
 
Στη σχετική ανακοίνωση η FED επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να επαναφέρει τον 
πληθωρισμό στα επίπεδο του 2%, με κατάλληλες περαιτέρω παρεμβάσεις νομισματικής 
πολιτικής. Συναφώς, αναφέρεται επίσης ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εμφανίζουν σχετική 
υποχώρηση τους τελευταίους μήνες, αν και, τονίζεται, ο πληθωρισμός παραμένει ακόμα σε 
πολύ υψηλό επίπεδο, ενώ πρόσφατοι οικονομικοί δείκτες δείχνουν μέτρια αύξηση των 
ιδιωτικών δαπανών και της παραγωγής, και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν 
σχετικά ευνοϊκές με χαμηλό ποσοστό ανεργίας. 
 
Σύμφωνα με την Επιτροπή FOMC για τον καθορισμό του ύψους των μελλοντικών αυξήσεων 
θα συνεκτιμώνται, όπως και προηγουμένως: α) η σωρευτική επίδραση που ασκεί η σύσφιξη 
της νομισματικής πολιτικής, β) η χρονική υστέρηση εμφάνισης των επιδράσεων της 
νομισματικής πολιτικής στην πραγματική οικονομία και στον πληθωρισμό, καθώς και γ) οι 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνεται επίσης ότι 
συνεχίζεται η αναδιάρθρωση του ισολογισμού της FED, μέσω μείωσης των διακρατούμενων 
κρατικών ομολόγων και των ενυπόθηκων τίτλων της Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ. 
 
Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά το πέρας των διήμερων διαβουλεύσεων της FOMC, 
ο Πρόεδρος της FED, κ. J. Powell, ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναμένεται να 
υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα, επισημαίνοντας ότι "η αποπληθωριστική διαδικασία έχει 
ήδη ξεκινήσει", ένδειξη ότι οι επιθετικές αυξήσεις του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου από τη 
FED οδεύουν, σταδιακά, προς τη λήξη τους. Όμως, ο κ. Powell αναφέρει επίσης, οι 
προσπάθειες καταπολέμησης του πληθωρισμού συνεχίζονται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα 
πρέπει να αναμένονται νέες αυξήσεις επιτοκίων, αν και το μέγεθος των παρεμβάσεων θα βαίνει 
μειούμενο. 

Οι α /χρηματαγορές αντέδρασαν θετικά στις ανακοινώσεις της FED, καθώς ο βιομηχανικός 
δείκτης Dow Jones διαμορφώθηκε αυθημερόν, της εν θέματι ανακοίνωσης, σε 34.092 μονάδες 
(+0,02%) και ο δείκτης S&P 500 σε 4.120 μονάδες (+1,08%). Άνοδο εμφάνισε επίσης ο 
σύνθετος δείκτης  Nasdaq composite, γνωστός ως τεχνολογικός δείκτης, κατά 2%, σε 11.816 
μονάδες. 

 
Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Ανακοινώσεις Τύπου: 
- Federal Reserve issues FOMC Statement, 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230201a.htm 
-Transcript of Chair Powell’s Press Conference -- February 1, 2023    

https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20230201.pdf 
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