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Το δίλημμα της FED 
 
Σε πρόσφατη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό CNBC (10 Μαρτίου 2022), η υπουργός οικονομικών των ΗΠΑ 
Janet Yellen σχολίασε ότι είναι πιθανό να δούμε μια χρονιά κατά την οποία τα ετήσια στοιχεία πληθωρισμού θα 
παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η FED θα κατορθώσει να περιορίσει 
τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να προκαλέσει ύφεση.  
 
Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη που είχε δώσει στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό στις 20 Ιανουαρίου 2022 είχε πει ότι 
αναμένει ότι ο πληθωρισμός κατά το μεγαλύτερο διάστημα του τρέχοντος έτους να παραμείνει πάνω από το 2%. 
Όμως είχε τονίσει ότι αν η πανδημία τεθεί υπό έλεγχο, τότε ο πληθωρισμός θα μειωνόταν κατά τη διάρκεια του 
2022και μάλιστα ήλπιζε ότι θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους (δηλ. γύρω στο 2%). 
 
Χωρίς αμφιβολία η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία περιέπλεξε την κατάσταση αναζωπυρώνοντας τους φόβους 
για παρατεταμένα υψηλότερο πληθωρισμό. Επίσης, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ακόμη 
εμφανή λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να υπάρχουν εξαιτίας της πανδημίας. 
 
Όμως το πρόβλημα του πληθωρισμού δεν περιορίζεται στους γεωπολιτικούς παράγοντες και την πανδημία. Σε 
πρόσφατη ακρόαση του Προέδρου της FED στην αμερικανική γερουσία (3 Μαρτίου 2022), o J. Powell υποστήριξε 
ότι η Κεντρική Τράπεζα αρχικώς θεώρησε ότι η άνοδος του πληθωρισμού που προήλθε από την εφεδρική αλυσίδα 
εφοδιασμού ήταν ένα οικονομικό σοκ που θα εξασθενούσε. Κάτι τέτοιο τελικά δε συνέβη μιας και οι υψηλότερες 
τιμές αποδείχτηκε ότι δεν προήλθαν μόνο από το σοκ της περιορισμένης προσφοράς, αλλά και από την ισχυρή και 
παρατεταμένη οικονομική στήριξη που δόθηκε τόσο από τη κυβέρνηση όσο και από την Κεντρική Τράπεζα των 
ΗΠΑ. Δόθηκε δηλαδή παραπάνω στήριξη στην οικονομία από ότι χρειαζόταν, η οποία μάλιστα δεν αποσύρθηκε 
εγκαίρως μιας και η FED δεν μπόρεσε να «διαβάσει σωστά» ότι οι υψηλότερες τιμές είχαν πιο μόνιμο χαρακτήρα 
και οφείλονταν περισσότερο στην ισχυρή ζήτηση και λιγότερο στην περιορισμένη προσφορά. Η ισχυρή οικονομική 
ανάπτυξη φαίνεται τόσο από τα στοιχεία απασχόλησης τα οποία είναι πολύ ισχυρά (αυξήσεις μισθών, υψηλό 
ποσοστό παραιτήσεων για εύρεση εργασίας σε άλλον εργοδότη με υψηλότερες αποδοχές, χαμηλή ανεργία), όσο 
και από την ανάκαμψη του ΑΕΠ, η οποία κάλυψε πλήρως την αρνητική επίδραση της πανδημίας. 

 
Το δίλημμα 
 
Κατά την πρόσφατη (3 Μαρτίου 2022) ακρόαση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας στην αμερικανική 
γερουσία, ο J. Powell δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να περιορίσει τον 
πληθωρισμό. Μάλιστα έπλεξε το εγκώμιο του Paul Volcker χαρακτηρίζοντας τον έναν από τους κορυφαίους 
δημόσιους λειτουργούς. Ως Κεντρικός Τραπεζίτης από το 1979 έως το 1987, ο Paul Volcker είχε πάρει τη δύσκολη 
απόφαση να προχωρήσει σε δραματική αύξηση των επιτοκίων ώστε να περιοριστεί η ξέφρενη πορεία του 
πληθωρισμού προκαλώντας ύφεση στην οικονομία. Η βούληση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη (15-
16 Μαρτίου 2022) συνεδρίαση της FED όπου τονίστηκε το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να ευδοκιμήσει 
και σε μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική, ενώ οι χρηματοοικονομικές συνθήκες θα πρέπει να γίνουν λιγότερο 
υποστηρικτικές. 
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Σήμερα, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί αναφέρουν τον πληθωρισμό ως το πιο επείγον ζήτημα 
που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ, ακολουθούμενο από τη μετανάστευση και την πανδημία. Η βαρύτητα 
των ερευνών αυτών μεγαλώνει αν λάβει κανείς υπόψη ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές 
(mid-term elections). 
 
Έτσι λοιπόν, οι αξιωματούχοι της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να διαλέξουν που θα δώσουν προτεραιότητα: στον 
πληθωρισμό ή την οικονομική ανάπτυξη? Η διαφορά είναι ότι σε σχέση με τις δεκαετίες του 1970-80 το χρέος είναι 
πολύ υψηλότερο σήμερα. Το γεγονός αυτό κάνει την οικονομία των ΗΠΑ σήμερα πολύ πιο ευάλωτη στο υψηλότερο 
κόστος δανεισμού.  
 
Όπως φαίνεται από το παρακάτω γράφημα, από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα, στο τέλος του κάθε 
οικονομικού κύκλου το παρεμβατικό επιτόκιο της FED (πορτοκαλί γραμμή) διαμορφώνεται σε ολοένα και 
χαμηλότερο επίπεδο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ (άσπρη γραμμή) αυξάνεται 
βάζοντας ταβάνι σε υψηλότερα επιτόκια τα οποία η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει. 
 

Πηγή: Bloomberg 
 
Το επόμενο γράφημα μας δείχνει το πραγματικό δίλημμα που έχει να αντιμετωπίσει η FED. Μέχρι τώρα η μέτρια 
άνοδος των τιμών επέτρεπε στη FED να διατηρήσει την υποστηρικτική της πολιτική για μεγάλο διάστημα. Τώρα 
όμως ο πληθωρισμός (κίτρινη γραμμή) ανεβαίνει έντονα πάνω από το στόχο του 2%. Προκειμένου, η Κεντρική 
Τράπεζα να μπορέσει να τον περιορίσει θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε μια επιθετική πολιτική ρισκάροντας 
όμως ότι η οικονομία ενδέχεται να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στο περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων. 
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Τέλος, ο δείκτης μέτρησης χρηματοοικονομικών συνθηκών της Goldman Sachs (GS US Financial Conditions Index) 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα αποτυπώνοντας τις υποστηρικτές χρηματοοικονομικές συνθήκες που 
επικρατούν ακόμη και σήμερα (χαμηλές/υψηλές τιμές του δείκτη προέρχονται από χαλαρή/επιθετική 
νομισματική πολιτική). Όπως φαίνεται παρακάτω, στην κόκκινη και την πράσινη περιοχή του διαγράμματος, όταν 
η FED το 2014 προχώρησε σε τερματισμό του QE και ξεκίνησε το 2017 να μειώνει τον ισολογισμό της, ο δείκτης 
αυξήθηκε κατά 2,40 μονάδες και 2,22 μονάδες αντιστοίχως. Και στις 2 αυτές περιπτώσεις η FED αναγκάστηκε να 
προχωρήσει σε αναδίπλωση σταματώντας τη σύσφιξη και επιστρέφοντας σε πιο χαλαρή πολιτική μιας και είχε 
προκαλέσει βλάβη στην οικονομία και σημαντική υποχώρηση των μετοχικών αγορών. Σήμερα, από τα μέσα του 
περασμένου Νοεμβρίου (όταν και διαφάνηκε ότι αλλάζει στάση της FED) ο δείκτης έχει ανέβει ήδη περίπου 1,36 
μονάδες (πράσινο χρώμα). Μένει λοιπόν να δούμε μέχρι πόσο θα συνεχίσει η FED τη σύσφιξη των 
χρηματοοικονομικών συνθηκών προτού η πολιτική της προκαλέσει ξανά τριγμούς στις χρηματοοικονομικές 
αγορές. 
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Αποποίηση Ευθύνης 
 

Οι περιλαμβανόμενες στο παρόν πληροφορίες και απόψεις απευθύνονται στους επενδυτές και υποψήφιους 
επενδυτές κατά γενικό τρόπο, χωρίς να έχουν λάβει υπόψη τις εξατομικευμένες συνθήκες των πιθανών 
παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται, ευθέως ή εμμέσως, 
ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα ή νομίσματα ούτε ως σύσταση 
ή συμβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με αυτά. Το παρόν δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. 
 
Οι παρατιθέμενες στο παρόν απόψεις, δηλώσεις και πληροφορίες ανήκουν στον συντάκτη τους και μπορούν ανά 
πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, σε περίπτωση μεταβολής των συνθηκών της αγοράς. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες δεν επιτρέπεται να αντιγράφονται, αναπαράγονται, τροποποιούνται ή διανέμονται, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη έγκριση του συντάκτη τους.  
 
Τα αναφερόμενα στοιχεία προέρχονται από αξιόπιστες πηγές χωρίς να εγγυάται η ορθότητά τους.  
Ο συντάκτης του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management και οι υπάλληλοι αυτής, δεν φέρουν καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που ενδεχομένως υποστούν οι αναγνώστες/επενδυτές/υποψήφιοι επενδυτές 
από τη χρήση αυτού του εντύπου ή τη λήψη αποφάσεων βάσει αυτού, καθώς η αρχική αξία της επένδυσης και η 
απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου 
κεφαλαίου. Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. 
 
Κατόπιν τούτων, ο λήπτης της παρούσας πληροφόρησης οφείλει να προχωρήσει σε δική του έρευνα, ανάλυση και 
επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται στο παρόν και να αναζητήσει ανεξάρτητες νομικές, 
φορολογικές και επενδυτικές συμβουλές από επαγγελματίες, πριν προχωρήσει στη λήψη της επενδυτικής του 
απόφασης. 


