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Ευρωπαϊκή 
ασπίδα

 Οι αναλύσεις από διά-
φορα µέρη του πλανήτη 
βλέπουν τον ίδιο κίνδυ-
νο στον ορίζοντα. Τον κίν-
δυνο του πληθωρισµού. 
Ο πληθωρισµός είναι ένα 
οικονοµικό φαινόµενο το 
οποίο είναι σαν το φάρµα-
κο. Το καθόλου είναι πρό-
βληµα, όπως πρόβληµα 
είναι και το πολύ. Καθώς 
η παγκόσµια οικονοµία 
εξέρχεται από τον παγετώ-
να της στασιµότητας που 
προκάλεσε ο περιορισµός 
της οικονοµικής δραστηρι-
ότητας για την πανδηµία, 
αρχίζουν να φαίνονται 
τα προβλήµατα. Όπως το 
τσουνάµι υποχωρεί µετά 
την καταστροφική του επέ-
λαση και αρχίζουν να φαί-
νονται οι µεγάλες ζηµιές 
που έχει κάνει,

 Η εµφάνιση πληθωριστικών πιέσεων 
προκαλεί ανησυχία, για τον κίνδυνο 
υπονόµευσης της ανάπτυξης µε τη δηµιουργία 
«παγίδας ρευστότητας» και συνθηκών 
στασιµοπληθωρισµού.
Η απότοµη αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης, σε 
συνδυασµό µε τον µεγάλο όγκο των διεθνών µεταφορών, 

προκάλεσε άνοδο στις τιµές καυσίµων και εµπορευµάτων. 
Οι φόβοι ενισχύονται βλέποντας τον πληθωρισµό στις 
ΗΠΑ να ξεφεύγει από τον έλεγχο της Fed. Οι αγορές 
περιµένουν ένα νέο σήµα από την ΕΚΤ, η οποία ανησυχεί 
για το ενδεχόµενο να προηγηθεί των θετικών ρυθµών 
ανάπτυξης στην Ευρωζώνη η άνοδος των επιτοκίων, λόγω 
επιτάχυνσης του πληθωρισµού.
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