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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (07/2022). 

Πραγματοποιήθηκε, 27/7, η πέμπτη κατά το τρέχον έτος προγραμματισμένη συνεδρίαση της 

Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee/ FOMC) της 

Κεντρικής Τράπεζας ΗΠΑ (FED), εκ της οποίας ανακοινώθηκε η τέταρτη αύξηση του βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου, εντός του τρέχοντος έτους, κατά 75 μονάδες βάσης (0,75%). Πλέον, 

το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο αναφοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας ΗΠΑ κυμαίνεται σε 

εύρος από 2,25% έως 2,5%. 

 

Η τέταρτη διαδοχική αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου είχε αντίστοιχη βαρύτητα με 

την προηγούμενη του Ιουνίου, επίσης 0,75% (ήδη αυτή μεγαλύτερη μεμονωμένη αύξηση 

επιτοκίου της FED τα τελευταία 28 έτη), ενώ είχαν προηγηθεί οι αυξήσεις Μαρτίου 0,25% και 

Μαΐου 0,5%. Η απόφαση για τη νέα αύξηση του Ιουλίου οφείλεται κυρίως, βεβαίως, στις 

συνεχείς μηνιαίες αυξήσεις του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με την τελευταία τάξης 9,1% τον Ιούνιο 

ιστορικά υψηλότερη 40-ετίας. 

 

Στη σχετική ανακοίνωση της FOMC αναφέρεται ότι οι δείκτες κατανάλωσης και 

παραγωγικότητας εμφανίζουν πλέον μικρή μείωση, ενώ όμως στην αγορά εργασίας διατηρείται 

θετικός ρυθμός προσλήψεων και το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό. Όπως και τον 

προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FOMC, οι συνεχείς πληθωριστικές πιέσεις 

σε υψηλά επίπεδα αποδίδονται στις ανισορροπίες προσφοράς και ζήτησης που σχετίζονται με 

την πανδημία, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και τις αλληλένδετες γενικές πιέσεις αύξησης 

τιμών, ενώ μεταξύ των παραγόντων που συμβάλουν στην κλιμάκωση του πληθωρισμού 

συγκαταλέγεται, με μεγάλο ειδικό βάρος, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βασικός στόχος 

της FOMC είναι η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και η διατήρηση του 

πληθωρισμού περί το 2% μεσοπρόθεσμα, χωρίς επιβράδυνση της οικονομίας. 

 

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

Πρόεδρος της FED, κ. Powell, δήλωσε ότι η εν λόγω Επιτροπή σαφώς συνεκτιμά τις αρνητικές 

συνέπειες της αύξησης επιτοκίων για την α/ οικονομία, ενώ, ωστόσο, η υποχώρηση του ρυθμού 

αύξησης του ΑΕΠ κατά το α΄ τρίμηνο του 2022 ήταν αναμενόμενη, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης 

ήταν ασυνήθιστα υψηλός κατά το 2021 λόγω των μεταπανδημικών συνθηκών. Συναφώς, κατά 

τον Πρόεδρο της FED, η μείωση του ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο του τρ. έ. θα πρέπει να ερμηνεύεται 

συγκρατημένα, λόγω προσωρινού χαρακτήρα των δεδομένων, ενώ δεν θεωρεί βάσιμες τις 

ανησυχίες περί ύφεσης της α/ οικονομίας με τόσο θετική εικόνα στην αγορά εργασίας. Αν και 

δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά τους 

επόμενους μήνες, ωστόσο υπαινίχθηκε ότι, πλέον, είναι μάλλον πιθανότερη η συγκράτηση των 



αυξήσεων σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές αυξήσεις 

επιτοκίων τους τελευταίους μήνες και οι θετικές επιδράσεις τους αναμένεται να φανούν το 

επόμενο διάστημα. 

 

Η νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου και οι ανωτέρω δηλώσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στις 

χρηματαγορές, καθώς υπήρξε αύξηση δεικτών (Dow Jones 1,3%, S&P 500 2,6% και Nasdaq 

Composite 4,1%). Η θετική αντίδραση αποδίδεται όχι μόνο στην εξαγγελθείσα αύξηση του 

επιτοκίου, που ήταν αναμενόμενη, αλλά και στην ισορροπία που φαίνεται αποφασισμένη να 

διατηρήσει η Επιτροπή FOMC μεταξύ των στόχων της τιθάσευσης του πληθωρισμού και της 

ενίσχυσης της ανάπτυξης. 

 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ.: 

- July 27, 2022: FED Implementation Note,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220727a1.htm  

- Federal Reserve issues FOMC statement,  
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20220727a.htm  
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