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O άγνωστος 
κίνδυνος

 Η χώρα οδεύει ολοτα-
χώς προς την κορύφωση 
του τέταρτου κύµατος της 
πανδηµίας του κορονοϊού. 
Παρά το γεγονός ότι ένα 
σηµαντικό µέρος του πλη-
θυσµού έχει εµβολιαστεί, 
τα κρούσµατα κάνουν ρε-
κόρ και έχει αρχίσει να 
ανεβαίνει ο αριθµός όσων 
χάνουν τη ζωή τους από 
τον κορονοϊό. Το τέταρτο 
κύµα της πανδηµίας οφεί-
λεται, όπως δείχνουν όλα 
τα στοιχεία και επιβεβαι-
ώνουν οι ειδικοί, στους 
ανεµβολίαστους. 
Μια απλή σύγκριση των 
δεδοµένων της πανδηµίας 
µεταξύ Ελλάδας και Πορ-
τογαλίας αποδεικνύει του 
λόγου το αληθές. Η Πορ-
τογαλία, µε εµβολιασµένο 
το µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού,

 Στο δίληµµα στασιµοπληθωρισµός ή 
πληθωρισµός κινούνται οι αποφάσεις της ΕΚΤ 
για την ποσοτική χαλάρωση και τα επιτόκια. 
Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι σαφές. 
Προτιµά τον πληθωρισµό. 
∆εν συζητείται περιορισµός στις αγορές οµολόγων και 
αύξηση επιτοκίων µέχρι το 2024. Ωστόσο οι αποφάσεις 

στη Φρανκφούρτη δεν λαµβάνονται εύκολα. Ειδικά στην 
τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, όπου κυριάρχησε το ζήτηµα 
του πληθωρισµού, υπήρξαν έντονες φωνές, κυρίως από 
την πλευρά της Γερµανίας, για λήψη προληπτικών µέτρων. 
Ο πληθωρισµός είναι κάτι που παραδοσιακά τροµάζει 
τους Γερµανούς και οι ανησυχίες έγιναν πιο έντονες όταν 
γερµανικά συνδικάτα ξεκίνησαν τη διεκδίκηση αυξήσεων 4%.
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