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Μπράιαν Λένιχαν
Ο υπουργός Οικονομικών της 
Ιρλανδίας, Μπράιαν Λένιχαν, ε ί ί ε  
τις τελευτα ίες ημέρες το κόστος 
δανεισμού και ασφάλισης έναντι 
του κινδύνου χρεοκοπίας της χώ
ρας να εκτοξεύετα ι σε νέα επίπε
δα ρεκόρ. Σε μία προσπάθεια να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη των ε 
πενδυτών και να αποτρέψει τα 
χειρότερα, ανακοίνωσε νέο στό
χο για μείωση του ελλείμματος 
κάτω από το 10% του ΑΕΠ το 
2011, από 32% φέτος. Γι’ αυτό, ο 
προϋπολογισμός του θα προβλέ
πει περικοπές δαπανών και αυξή
σεις φόρων 6 δισ. ευρώ.

Ζοζέ Σόκρατες
ο  πρωθυπουργός της Πορτογα
λίας, Ζοζέ Σόκρατες, διαβεβαίωσε 
ότι η κυβέρνησή του παραμένει 
δεσμευμένη στην εφαρμογή του 
αυστηρού δημοσιονομικού της 
προγράμματος. Την Τετάρτη πέτυ
χε έγκριση των βασικών σημείων 
του προϋπολογισμού του 2011, κα
θώς η αξιωματική αντιπολίτευση 
συμφώνησε να απέχει από την 
ψηφοφορία. Οπως δήλωσε, «είναι 
πολύ σημαντικό να επιτύχουμε, 
διότι στόχος του προϋπολογισμού 
είναι η υπεράσπιση της οικονο
μίας, που εξαρτάται από την εξω
τερική χρηματοδότηση».

Χοσέ Θαπαχέρο
Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου πα- 
ρέμεινε στάσιμο στην Ισπανία, ε 
νώ αυξήθηκε κατά μόλις 0,2% σε 
ετήσια βάση, προκαλώντας νέα 
αύξηση του ισπανικού κόστους 
δανεισμού. Την Πέμπτη, η χώρα 
δεν κατάφερε να συγκεντρώσει 
τα 4 δισ. ευρώ στα οποία στό- 

ευε η δημοπρασία πενταετών ο
μολόγων, αλλά μόλις 3,4 δισ. ευ
ρώ. Σε μία προσπάθεια να πείσει 
τους επενδυτές, ο πρωθυπουρ
γός της χώρας Χοσέ Λουίζ Ροδρί- 
γκεθ Θαπατέρο προωθεί τις με
γαλύτερες περικοπές δαπανών 
από το 1980.

Μανουέλ Μπαρόζο
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
αντέδρασε στη γαλλογερμανική 
πρόταση περί άρσης Των δικαιω
μάτων ψήφου των χωρών που 
παραβιάζουν συνεχώς τους δη
μοσιονομικούς κανόνες της Ε. Ε. 
Οπως δήλωσε, «το θεωρώ απα
ράδεκτο και ειλικρινά μη ρεαλι
στικό... δεν θα γίνει ποτέ αποδε
κτό με ομοφωνία από τα κράτη- 
μέλη». Πολλοί ηνέτες αντέδρα- 
σαν, συμπεριλαμβανομένου 
του κ. Παπανδρέου. Ηταν το 
μόνο «nein» που άκουσε η κ. 
Μέρκελ...

Αναζωπύρωση των φόβων στην Ε.Ε.Ο μηχανισμός ελεγχόμενης χρεοκοπίας που προωθεί η Γερμανία προκαλεί εκτόξευση των spreads

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Στη Σύνοδο Κορυφήε, ο επικεφαλήε ins Ευρωπαϊκήε Κεντρικήε Τράπεζα5, Ζαν Κ λονι Τρισέ, προειδοποίησε tous Ευρωπαίουε ηγέτεε για u s  επι- πιώσειε που θα έχει στην αγορά η  απόφασή tous να μεταφέρουν το κό- o io s in s  διάσωσηε κάποιαε αδύνα- pns xcupas oious xaiôxous ομολόγων. Oncus προέβλεψε, αυτή η εξέλιξη θα αύξανε το βραχυπρόθεσμο κόστοε δανεισμού, δυσχεραίνονταε ακόμη περισσότερο την κατάσταση για u s  δημοσιονομικά αδύναμεε xaipes. Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα, και η  εκτίμησή του επιβεβαιώθηκε. Το κό- o io s δανεισμού των χωρών in s  περ ι φ έ ρ ε ι  in s  Ευρωζώνηε εκτοξεύ- θηκε εκ νέου στα ύψη, διευρύνονταε τα spread με τα γερμανικά ομόλογα αναφοράε. Καθώε αυτά διαμορφώνονταν σε νέο υψηλό ρεκόρ στην Ιρλανδία, ο κ. Τρισέ αναγκάστηκε να διαβεβαιώσει εκ νέου την Πέμπτη ότι «η Ιρλανδία δεν είναι Ελλάδα». Λίγο αργότερα, σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει tous επενδυτέε, η  ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωνε τον διπλασιασμό in s  εξοικονόμησή πό-

ρων το επόμενο 0ios, ώστε να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 10% του ΑΕΠ, από 32% το 2010.. Η εκτόξευση του kooious δανεισμού αποδίδεται βέβαια και στην ανησυχία για τον κίνδυνο πολιτικήε α- στάθεια5 στην Ελλάδα ή  την Ιρλανδία, αλλά oncos έδειξε η  περίπτωση in s  Πορτογαλία3, τα spread in s  ο- noias ανέβαιναν παρά τη συμφωνία in s  κ υ β έρ νη σ ή  με την αντιπολίτευση για έναν ακόμη προϋπολογισμό λιτότηταε, η «διαρθρωτική» αιτία in s v0as αναστάτωσή αποδίδεται κυρίας στα επαπειλούμενα haircuts που φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν οι επενδυτέε στα ομόλογα των περιφερειακών χωρών in s  Ευρω ζώ νη.Σ τ ς  avnouxiss του κ. Τρισέ ότι οι πολιτικοί δεν συνειδητοποιούν τον αντίκτυπο ins an0ipao0s ious να συμμετέχει και ο χρηματοπιστωτικόε κλάδ05, εκτόε από τα κράτη-μέλη, στον μόνιμο μηχανισμό διάσαχπς ins Ευρωζώνη, η Γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρκελ ήταν αποστομωτική: Οπας απάντησε, «ο πρόεδροε ins ΕΚΤ ασχολείται με το να κάνει τα πάντα για να κατευνάσει ns αγορέ5.

Το κόστος δανεισμού 
των χωρών της 
ευρωπαϊκής περιφέρειας 
εκτοξεύθηκε εκ νέου 
στα ύψη, με την Ιρλανδία 
να ακολουθεί την Ελλάδα.Εμεί5 τον στηρίζουμε σ ’ αυτό, αλλά φροντίζουμε και ious ανθρώπουε pas, οι οποίοι νομίμας πιστεύουν πας δεν θα πρέπει να επωμίζονται το kooios». Πρόκειται όντας για «νόμιμη» πολιτική επιδίωξη, όμω5 οι συνέπειέε in s μπορεί να είναι απρόβλεπτεε και να πλήξουν την ίδια την Ευρωζώνη. «Η πρόθεση» είναι σωστή, σημειώνει ο επικεφαλήε επενδύσεων σταθερού ει- σοδήματοε στην Evolution Securities Γκάρι Τζένκινε, «αλλά η χρονική συγκυρία είναι περίεργη: θα ήταν καλύτερα να περιμένουν ένα με δύο χρόνια», ώστε να σταθεροποιηθούν οι αγορέ5.Η Γερμανία, ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει, με τη σύμφωνη γνώμη in s  Γαλλίαε και

τον πειθαναγκασμό των υπόλοιπων χωρών.Οπας σχολίασε ο διευθυντήε του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων Τσαρλε Γκραντ στην «Κ», «η Ευρώπη χορεύει πλέον στο ρυθμό τηε Γερμανίαε», καθάς «η επιρροή τ ις  Γερμανίδες καγκελααρίου Αγκελα Μέρκελ ήταν σαφή5 στην επιβολή αυστηρότερων κανόνων οικονομικήε διακυβ έρ ν η σ ή , τη δημιουργία νέου οργάνου για τον χειρισμό χωρών που δεν μπορούν να δανειστούν από τ ς  αγο- ρέε και την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών». Ωε αντάλλαγμα για τη δημιουργία ενό5 μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισή κρίσηε, η κυρία Μέρκελ επέβαλε στην ουσία τη δημιουργία ενόε συστήματοε αναδιάρθρω σή του χρέουε των χωρών που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τουε - με άλλα λόγια, ένα μηχανισμό ελεγχόμενα χρεοκοπ ίσε. Η ίδια, πόντος, έσπευσε να δηλώσει ότι οι αποφάσες αυτέε δεν αφορούν τον υπάρχοντα μηχανισμό σ τή ρ ιξα  τ α  Ελλάδα, αλλά θα αντικαταστήσουν το ευρωπαϊκό ταμείο σ τή ρ ιξα  των 750 δισ. ευρώ, το οποίο λήγει το 2013.«Αυτέε τ ς  ημέρε5, στην Ευρώπη,

αυτό που θέλει η κυρία Μέρκελ, σχεδόν πάντα το παίρνει», σημείωνε κλείνοντα5 η ανταπόκριση του Economist από τη Σύνοδο Κορυφήε. Από την πλευρά του, ο βετεράνοε δη- μοσιογράφοε των Financial Tii Σάμιουελ Μπρίταν θεωρεί ότι «η επιμονή in s  γερμανικήε κυβέρνησα  σε τόσο αυστηρέε πολιτικέε, που είναι αδύνατεε, δημιουργεί το ερώτημα αν θέλει να συνεχίσει, υπό την υ- πάρχουσα μορφή, το ευρώ».Σε κάθε περίπτωση, η αναζωπύρωση των φόβων για το μέλλον των υπερχρεωμένων χωρών in s  Ευρω- ζώ ν α  περιπλέκει τη νομισματική πολιτική in s  ΕΚΤ, η  οποία έχει δια- μηνύσει την πρόθεσή τ α  για σταδιακή απόσυρση των έκτακτων μέτρων ποσοτικήε χαλάρω σα. Ποια θα είναι όμας η εναλλακτική λύση για ό- σεε τράπεζε5 παραμένουν δέσμιε5 αυ- m s in s  σ τ ή ρ ιξα , αν αυτό γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2011, όπια φέρεται να εξετάζει η Κεντρική Τράπεζα; Η αστάθεια που προκαλούν στην αγορά ομολόγων οι επερχόμενεε -- ταρρυθμίσες δημιουργεί ένα σοβ ύ εμπόδιο στην απόσυρση των μέτρων ρευστότηταε τ α  ΕΚΤ.
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κρίσιμες ώρες 
για τις 

παγκόσμιες 
αγορέςΑπό την απόφαση της Fed για να νέα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου μέχρι την έκτακτη συνεδρίαση της Τράπεζας Ιαπωνίας την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τ ε τ ά ρ τ η  3/11
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

20.15
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΑ
0 πρόεδρος 
της Fed, Μπεν 
Μπερνάνκι,

ποφασίζει να επεκτείνει τα μέτρα 
οσοτικής χαλάρωσης δρομο- 
ογώντας την αγορά κρατικών 
μολόγων 600 δισ. δολαρίων.

857,2
396,5 513,2

9% 39,1% 22%
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η

Ευρώ/δολάριο
ΜϊΤλΒΘΛΗ0,75%

Π έ μ π τη  4/11
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ14.00

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
0 Μέρβιν Κινγκ,
επικεφαλής 
της Τράπεζας 

της Αγγλίας, άφησε αμετάβλητο 
το επιτόκιο στο 0,5% και 
το πρόγραμμα αγοράς κρατικών 
ομολόγων στα 200 δισ. στερλίνες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11 )1
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ14.45

ΕΥΡΟΠΑΪΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
0 πρόεδρος της. 
ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ, αφήνει

αμετάβλητο το βοσικό επιτόκιο 
στο 1% και διατηρεί σταθερή 
την πολιτική της εξόδου από 
τα μέτρα στήριξης της Ευρωζώνης.

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

04 .36
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΙΑΠΩΝΙΑΣ
0 κεντρικός 
τραπεζίτης, 
Μασαάκι

Σιρικάβα, δεν αήοφάσισε καμία 
μεταβολή στο βασικό επιτόκιο, αλλά 
επιφυλάχθηκε να λάβει μέτρα εάν 
υπάρξει μεγαλύτερη άνοδος του γιεν.
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1.347,65 84,69 ΤΙΜΗ ► 1.392,25 86,49 1.382,30 86,64
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Οι επιπτώσεις

Spreads ΙΟετών ομολόγων 
Ρεκόρ σημειώθηκε στα spread των 
ιρλανδικών ΙΟετών ομολόγων, ενώ 
την άνοδο ακολούθησαν και οι άλλες 
περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης.

Χρηματιστήρια

Ισοτιμίες
Μεγάλη άνοδος σημειώθηκε στις 
ισοτιμίες των νομισμάτων ώριμων 
και αναδυόμενων ανορών ως προς 
το δολ., με το ευρώ να αναρριχάται 
την Τετάρτη πάνω από το 1,42823 δολ. 
και τη στερλ. πάνω αηό τα 1,62 δολ.

Εμπορεύματα
Χρυσός και πετρέλαιο σημείωσαν 
άνοδο, με την αξία του πρώτου να 
υπερβαίνει τα 1.338,10 δολ./ουγγιά, 
πλησιάζοντας το ρεκόρ των 1.388,10 
δολ. που σημειώθηκε στις 14/10.Αποκωδικοποιώντας την απόφαση της Fed

Φόβοι για πρόκληση κύματο5 προ- ςττατευτισμού στο εμπόριο, αλλά και νέαε Kpions ons αγορέε δημιουργού- νται από την πρόθεση ins ομοσπον- διακήε τράπεζαε των ΗΠΑ να στηρίξει με κάθε μέσο την οικονομική ανάκαμψη in s xciipas. Το νέο πρόγραμμα noaom ais χαλάρω σή που ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα η Fed, με την αγορά κρατικών ομολόγων 600 δισ. δολαρίων, είναι μια «ηρωική» προσπάθεια για τη στήριξη ins oucovopias όταν τόσο ο Asukos Oikos όσο και οι ευρωπαϊκεε κυβερνήσει σηκώνουν τα χέρια ψηλά, αρνούμενε5 να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα υπό το βάρο5 του αυξανόμενου χρέουε.Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα in s Αγγλία5 δεν ακολούθησαν το μονοπάτι που χάραξε η Fed, διατηρώνταε αμετάβλητο το kooios δανεισμού και τα μέτρα «noaomais χα

λάρω σή». Συσσωρεύθηκαν, την ίδια ώρα, οι αντιδράσες από αναδυόμενεε αγορέ5. Υψηλοί αξιωματούχοι, από τη Βραζιλία μέχρι τη Βόρεια Κορέα και την Ταϊλάνδη, κατηγόρησαν τ ς  ΗΠΑ εμ- μέσας πλην aacpcos ότι υιοθετούν μια πολιτική «φθηνού δολαρίου» για την ενίσχυση των εξαγωγών, υποβαθμί- ζονταε τη δική ious αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και ενθαρρύνονταε τη δημιουργία επικίνδυνων υπεραξιών σε κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.Ο κεντρικός τραπεζίτηε in s  Ευρωζώ ν η  Ζαν-Κλοντ Τρισέ έσπευσε να υ- περαμυνθεί του Αμερικανού ομολόγου του Μπεν Μπερνάνκι. «Δεν υπάρχει σημάδι που να αλλάζει την πεποίθησή μου ότι η Fed, το υπουργείο Οικονομικών και ο πρόεδροε των ΗΠΑ, Μπαρόκ Ομπάμα δεν ακολουθούν την τακτική του αδύναμου δολαρίου.

Δεν έχω κανέναν λόγο για να πιστέψω κάτι τέτοιο”, δήλωσε ο ίδκς με δυο φράσες που ξεχωρίζουν, τουλάχιστον, για το διπλωματικό ious τακτ.Οι αγορές, ωστόσο, έλαβαν ένα ε- ντελάς διαφορετικό μήνυμα. Μια ημέρα μετά την ανακοίνωση ins Fed το ευρώ σκαρφάλωσε στα 1,4283 δολάρια, διευρύνονταε στο 19% την άνοδό του από n s  apxes του e t o u s . Το μπα- χτ Ταϊλάνδηε πλησίασε στο υψηλό 13iiias, φθάνονταε τα 29,63 μπαχτ cos npos το δολάριο. Το ρεάλ Βραζιλίαε έ- φθασε στο ζενίθ δύο εβδομάδων, στα 1,6779 έναντι του δολαρίου. Η στερλίνα αναρριχήθηκε 1%, στα 1,6233 δολάρια. Το δολάριο N0as Ζηλανδίαε εκτοξεύθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, στα 78,86 σεντβ ΗΠΑ. Εναντι του γιεν, το δολάριο διαμορφώθηκε μέχρι τα 81,07, ενώ τη Δευτέρα είχε ή δη φθάσει στο υψηλό Ιδετίαε.

Η ανακοίνωση ins Fed ότι «θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα όσο χρειάζεται για να προαγάγουμε την απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών» ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια, αλλά και σε εκείνο ms Αυστραλίας, διογκώνονταε ious cpößous των κυβερνήσεων για v ie s  φούσκεε από το παλιρροϊκό κύμα των εισροών κεφαλαίων. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του υπουργού εξωτερικού εμπορίου ms Βραζιλίαε, Β. Μπαράλ, pias xaipas που ήδη έχει διπλασιάσει τον φόρο eras επενδύσες των κρατικών ms ομολόγων. Οι τακτικέβ ins Fed «θα εξαθλιώσουν ious υπολοίπου που, στο τέ- 
Xos, θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αντίποινα». Εάν κάτι τέτοιο επιβεβαιωθεί θα ήταν μια επικίνδυνη τροπή στην παγκόσμια οικονομία.

ΖΩΡΖΕΤ Ζ0ΛΩΤΑ

Εντονες αντιδράσεις
Σκληρή κριτική στην απόφαση της 
Fed για τη διοχέτευση εκατοντά
δων δισ. δολαρίων στις αγορές ά
σκησε η Κίνα. 0  Κιου Τίανκαϊ, υφυ
πουργός Εξωτερικών της Κίνας, ε- 
πεσήμανε ότι η πολιτική της Fed υ
πονομεύει τις προσπάθειες άλλων 
χωρών για ανάκαμψη, ενώ, όπως 
είπε, η πρόταση των ΗΠΑ για όριο 
4% σε ελλείμματα ή πλεονάσματα 
τρεχουσών συναλλαγών ως προς 
το ΑΕΠ παραπέμπει «στις ημέρες 
του κεντρικού σχεδιασμού των οι
κονομιών». 0  οικονομολόγος Ν. 
Ρουμπινί υπογράμμισε τον κίνδυνο 
νέας φούσκας στις αγορές. 0  Μο 
χόμεντ ελ Εριαν, επικεφαλής της 
PIMCO, εκτιμά πως η πολιτική της 
Fed θα «γυρίσει μπούμερανγκ». Το 
κλίμα στη σύνοδο κορυφής του 
G20, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 
αναμένεται να είναι θερμό.

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  Α Γ Ο Ρ Α .  Α Ν Α Λ Υ Σ Η  από τη ΖΕΖΑ ΖΗΚΟΥ

Οταν οι ίδιοι οι κεντρικοί τραπεζίτες δείχνουν να φοβούνται...
Για όσους καυχώνται ότι νιώθουν πλήξη και είναι προσεκτικοί, οι κεντρικοί τραπεζίτες των αναπτυγμένων χωρών αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια ένα φανταστικό παράδειγμα. Αντιδρώνταε επιθετικά στον πανικό που προκάλεσε το χρηματοπιστωτικό κραχ, η διεθνής οικονομική ύφεση και η απειλή του αποπληθωρισμού μείωσαν τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια σε μηδενικά επίπεδα και στη συνέχεια πολλοί από αυτούε βυθίστηκαν στο βασίλειο του ασύμβατου με τα «ανορθόδοξα» μέτρα, δηλαδή μέσω in s  α- γοράε κρατικών ομολόγων και in s  επέκτασή τεράστιων δανειοδοτήσεων o ils  τράπεζες.Αλλά το μήνυμα από τη Fed συνί- σταται στο ότι η οικονομία των ΗΠΑ χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη βοήθεια από όση λαμβάνει και, δύστυχος, ακόμη περισσότερη από όση είναι πιθανόν να δεχθεί στο υπάρχον, αντίξοο πολιτικά, περιβάλλον. Η απόφαση m s Κεντρικήε Τράπεζα5 των ΗΠΑ (Fed) που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, αποκάλυψε ότι όλα τα εργαλεία in s  χαλαρήε νομισματική5 πολιτική5, καθώε και τα δημοσιονο

μικά κίνητρα δεν έχουν ακόμη αποδώσει πλήρωε. Γι’ αυτό τα σωσίβια στήριξηε in s  οικονομίαε είναι απαραίτητα μέχρι να βελτιωθούν οι συν- θήκεε στην αγορά εργασίαε.Ο πρόεδροε in s  Fed Μπεν Μπερνάνκι έχει κρατήσει τα επιτόκια στα μηδενικά επίπεδα του 0 - 0,25% ήδη από τον Δεκέμβριο του 2008. Επειδή, όμωε, η χαλάρωση in s  νομισματικήε πολιτικήε μέσω των μηδενικών επιτοκίων είχε εξαντληθεί, η  Fed εξαναγκάστηκε να εφαρμόσει την πολιτική in s αποκαλούμενηε quantitative easing. Δηλαδή, χαλάρωση νομισμα- mm s πολιτικήε όχι μέσω του kooious του χρήματοε, αλλά μέσω in s ποσό- m i0 s του με την εκτύπωση νέου Χρή- ματο5 (ποσοτική χαλάρωση). Και για να αποτρέψει την οικονομική καταστροφή αγόρασε αφειδώε ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου αξίαε 1,7 τρισ. δολαρίων! A u to s  ήταν ο πρώτοε γύρο3, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009 και έληξε την άνοιξη του 2010. Την περασμένη Τετάρτη ο Μπεν Μπερνάνκι εξήγγειλε την έναρξη του δεύτερου γύρου, που προβλέπει την αγορά ομολόγων του αμερικανικού Δη

μοσίου αξίαε 600 δισ. δολαρίων σταδιακά μέχρι τον Ιούνιο του 2011.Μόνο έναε τρελόε θα απέρριπτε την ύπαρξη πληθωριστικών κινδύνων σε εποχή που η Fed, η Κεντρική Τράπεζα in s  Ιαπωνίαε και η Τράπεζα in s  Αγγλίαε διατηρούν τα επιτόκια στην ουσία μηδενικά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί από κοντά. Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία ακολουθεί τα ιαπωνικά πρότυπα περισσότερο από όσο συνειδητοποιούν όσοι τοποθετούν τον πληθωρισμό στο επίκεντρο. Σε έναν κόσμο γεμάτο με παγίδεε ρευστότηταε, οι π ιέ σ ε ι επί των τιμών δεν συνιστούν συνήθη απειλή.Ενώ μια μοντέρνα νομισματική πολιτική που θα ενσωματώνει ριζο- σπαστικέ5 ιδέεε είναι αναγκαία και για την Ζώνη του Ευρώ. Αλλά η πολιτική in s ΕΚΤ είναι αρτιοσκληρωτική και ο- πισθοδρομική. Με την ενίσχυση του ευρώ και την εξασθένηση in s  ζήτη- σηε, οι πιθανότητεΞ pias κεϊνσιανού τύπου «naYi6as ρευστότητες», που καθιστά αναποτελεσματική τη νομισματική πολιτική, είναι ιδιαίτερα αυ- ξημένεε.

Οι κυβερνήσει έχουν ρίξει το βά- ροε στη νομισματική πολιτική για να σωθούν οι οικονομίεε και οι λαοί από τη σύγχρονη μάστιγα τη5 ανεργία5. Ομας, οι ίδιοι οι κεντρικοί τραπεζίτεε δείχνουν να φοβούνται.Και τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια; Αυτό έίναι το ερώτημα που απασχολεί όλουε. Δηλαδή, η οικονομική ζωή θα επιστρέψει στον κανονικό τηε ρυθμό όπας και στο παρελθόν; Ωστόσο, τα πράγματα δεν μπορεί να επι- στρέψουν στο παρελθόν, ακριβώε ό- πας ήταν πριν εκδηλωθεί η οικονομική κρίση. Περιουσίεε έχουν χαθεί και οι πολίτεε βυθίζονται στην απόγνωση τηε ανεργίαε όλο και πιο βαθιά.Η ευημερία των τελευταίων ετών άπας είχε διαμορφωθεί, με τα τρομακτικά κέρδη και με την έστω μέτρια αύξηση των μισθών, ήταν απόρροια τηε τεράστιαε «φούσκα3» τηε αγοράε ακινήτων στιε ΗΠΑ και σε αρκετέ5 χώ- ρε5 τηε Ευρώπηε, που πυροδότησε την τεράστια «φούσκα» του χρηματοοικονομικού και του τραπεζικού συ- στήματο5.Η άποψη ότι η επιβίωση τη5 αμε- ρικανικήε οικονομίαε θα κριθεί από

την περαιτέρω εξασθένηση τον λαρίου, παραμένει. Η αθρόα παρα δολαρίων στην οποία επιδίδον πί σειρά μηνών η Fed Kgi το τ γείο Οικονομικών ήταν η ορθή ε για την αποτροπή από την κ ρεύση του τραπεζικού συστήματ για τη διάσωση in s  οικονομία5. και τα οικονομικά επιτελεία το βερνήσεων Mnous και Ομπάμι λούθησαν πιστά αυτήν την πο> Ωστόσο, γεννάει παρενέργειε 2009 - 10 οι ΗΠΑ γλίτωσαν τι ματοπιστωτική κρίση με μία r θιστα βραχυχρόνια ύφεση, Ρ μενεε από επιθετικέ5 μειώσ κίων και δημοσιονομική Ομος, στην Ιαπωνία χρειι ρα πολύε xpovos για να ετ νομισματική πολιτική τι μία. Τα κέρδη των αμερι πιχειρήσεων υπήρξαν κα λούν όμωε κυκλικά φαινό aious κόλπουε των αμι τραπεζών.Τα ρήγματα eras οικονομ ράστια και οι λαοί θα υπος ns παρενέργειεβ m s «μετα- αρκετά χρόνια.
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