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Ανακοίνωση της FED για τη νομισματική πολιτική ΗΠΑ (3/2023). Αύξηση βασικού 

παρεμβατικού επιτοκίου κατά 0,25%. 

 

Ολοκληρώθηκαν (22/3) οι εργασίες της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής 

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

λήψη απόφασης για ένατη, συνεχόμενη, αύξηση του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου κατά 25 

μονάδες βάσης (0,25%). Πλέον το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε εύρος 

διακύμανσης 4,75-5%, όπως αναμενόταν από την πλειονότητα των αναλυτών. Επισημαίνεται 

ότι από το Μάρτιο του 2022  η FED έχει προβεί σε τέσσερις αυξήσεις τάξης 0,75%, δύο τάξης 

0,5% και τρεις τάξης 0,25%, σε εφαρμογή της πιο επιθετικής νομισματικής πολιτικής των 

τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. 

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ανακοίνωση της FOMC διαφοροποιείται από την προηγούμενη 

καθώς λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της πρόσφατης κατάρρευσης της Silicon Valley Bank 

και της Signature Bank, απαλείφοντας την  αναφορά για συνεχιζόμενες αυξήσεις επιτοκίων, αν 

και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, ως πρώτη ένδειξη ενδεχόμενου τερματισμού των 

αυξήσεων. Αντίστοιχα, παρότι γίνεται αναφορά στην ανθεκτικότητα του α/ χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, εντούτοις, επισημαίνεται  ότι οι πρόσφατες πιέσεις στον τραπεζικό τομέα είναι 

πιθανόν να οδηγήσουν σε αυστηροποίηση των όρων χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τον 

πληθωρισμό. 

Η αλλαγή ρητορικής της FOMC μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασής της, πάντως, 

σηματοδοτεί  επαναξιολόγηση της στρατηγικής της σε διάστημα λιγότερο των δύο εβδομάδων, 

όταν ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, κ. J. Powell, κατέθεσε ενώπιον του 

Κογκρέσου ότι ο υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός ενδέχεται να αναγκάσει τη FED 

να προχωρήσει σε μεγαλύτερες από το προσδοκώμενο αυξήσεις επιτοκίων. Κι αυτό γιατί η 

κατάρρευση της Silicon Valley Bank  και της Signature Bank ενίσχυσαν τους φόβους ότι η 

συνέχιση της πολιτικής αύξησης των επιτοκίων που εφαρμόζει η FED απειλεί τον τραπεζικό 

τομέα και μπορεί, δυνητικά, να βυθίσει την αμερικανική οικονομία σε μια νέα χρηματοπιστωτική 

κρίση. 

Σε σχετική αναφορά του στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας της διήμερης 

συνεδρίασης της FOMC, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, κ. Powell αναγνώρισε 

πως μεμονωμένα τραπεζικά προβλήματα μπορούν να απειλήσουν το τραπεζικό σύστημα, εάν 

δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως. Ωστόσο, τόνισε ότι η Fed παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον 

τραπεζικό κλάδο της χώρας και είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη 

διάθεσή της προκειμένου να διασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Παράλληλα, ο κ. Powell διαβεβαίωσε ότι οι αποταμιεύσεις όλων των καταθετών είναι ασφαλείς 

συμπληρώνοντας ότι η FED εξετάζει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της εποπτείας και του 

ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον α/ τραπεζικό τομέα. 



 

Πάντως, ο Πρόεδρος της FED παραδέχθηκε στη συνέντευξη του ότι το ενδεχόμενο διατήρησης 

αμετάβλητου του βασικού παρεμβατικού επιτοκίου εξετάστηκε από τη FOMC, ωστόσο τα 

τελευταία, χειρότερα των προσδοκιών,  στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας 

οδήγησαν στην απόφαση αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μ.β. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο 

να προχωρήσει η FED σε μείωση των επιτοκίων εντός του τρέχοντος έτους ο κ. Powell δήλωσε 

χαρακτηριστικά ότι "μείωση των επιτοκίων δεν προβλέπεται στο βασικό μας σενάριο", 

προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ. Ανακοινώσεις Τύπου: 

- Federal Reserve issues FOMC Statement, 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230322a.htm  

-Transcript of Chair Powell’s Press Conference – March 22, 2023    

https://www.federalreserve.gov/mediacenter/files/FOMCpresconf20230322.pdf  
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