Η υποψήφια του Trump για την
Fed στηρίζει πολιτικές που θα
μπορούσαν να συνθλίψουν την
οικονομία
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ΟDonald Trump έχει καταφύγει πραγματικά σε λύσεις ανάγκης σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους για
την Federal Reserve που του έχουν απομείνει -και δεν φαίνεται να καταλαβαίνει τι σημαίνουν
πραγματικά οι απόψεις τους για τη νομισματική πολιτική.
Πάρτεγια παράδειγμα την πιο πρόσφατη επιλογή του, την Judy Shelton, που ήρθε στο προσκήνιο
μετά την κατάρρευση της απόπειρας διορισμού του Stephen Moore εξαιτίας ενός βίντεο στο οποίο
ακούγονταν ορισμένα πολύ ρατσιστικά σχόλια.
Οιαπόψεις της Shelton σχετικά με την επιτοκιακή και συναλλαγματική πολιτική δεν είναι μόνο
μυστήριες, καταστρεπτικές και εκτός τάσης. Είναι επίσης διαμετρικά αντίθετες με τις εκκλήσεις του
ίδιου του Trump να μην αυξηθούν τα επιτόκια της Fed και υπέρ της μείωσης του κόστους
δανεισμού για την τόνωση της ανάπτυξης ούτως ώστε να βοηθήσει την κυβέρνηση να πετύχει τον
αδιανόητο στόχο του 3% για την ανάπτυξη.
Καιέρχονται και σε αντίθεση με την εθνικιστική προσέγγιση του Trump στις οικονομικές σχέσεις,
καθώς καλεί για μια νέα διεθνή συνθήκη για τα νομίσματα, η οποία θα έπρεπε ουσιαστικά να
μεταφέρει την παγκόσμια οικονομία πίσω σε κάποιο είδος χρυσού κανόνα, πράγμα που θα την
έριχνε εντελώς άσκοπα σε βαθιά ύφεση.
Ακολουθούναπόψεις της Shelton, η οποία υποτίθεται ότι ήδη συμβουλεύει ανεπίσημα τον Trump
(ό,τι κι αν σημαίνει αυτό), σε πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου CATO για το θέμα. Όχι μόνο
επικρίνει την πολιτική της Fed από μια hawkish άποψη. Η Shelton αμφισβητεί πραγματικά
ολόκληρο το νομισματικό καθεστώς των ΗΠΑ, τη νομιμότητα του δολαρίου ως αυτόνομου
νομίσματος:
"Το σημερινό νομισματικό καθεστώς επιτρέπει στις κυβερνήσεις να στρεβλώνουν εν γνώσει τους τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες με το πρόσχημα της εθνικής νομισματικής αυτονομίας, ενώ προσπαθούν

υποτιθέμενα να αποφύγουν τον εμπορικό προστατευτισμό", έγραφε.
"Δίνει τη δυνατότητα στις κεντρικές τράπεζες να διοχετεύουν τα οφέλη των αποφάσεων
νομισματικής πολιτικής σε μερικούς ανθρώπους εις βάρος άλλων, βάζοντας τους πλούσιους
επενδυτές κόντρα στους μέσους αποταμιευτές. Διευκολύνει το φτηνό δημόσιο δανεισμό. Η στροφή
προς την αυξανόμενη κυβερνητική επιρροή στα οικονομικά αποτελέσματα είναι ανάθεμα για τα
δόγματα της ελεύθερης αγοράς που προτάθηκαν από τον (Μίλτον) Φρίντμαν.
Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν τίποτα για να αποκαταστήσουν μια προσέγγιση βασισμένη σε
κανόνες στις διεθνείς νομισματικές σχέσεις, οι αξίες μας τίθενται υπό αμφισβήτηση. Χάνουμε την
αξιοπιστία μας παραλείποντας να αμφισβητήσουμε ένα διεθνές νομισματικό αντι-σύστημα που
ενθαρρύνει την εξαπάτηση από κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες".
Απόπού να το πιάσει κανείς; Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν μια κεντρική τράπεζα και τελικά
κατάργησαν τον χρυσό κανόνας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, ακριβώς για να δώσουν στους
φορείς χάραξης πολιτικής μεγαλύτερο έλεγχο της οικονομίας, ένα νέο μοχλό για να
αντισταθμίσουν κάποιες φορές κακόβουλες διακυμάνσεις των επιχειρηματικών κύκλων.
ΗShelton ζητά ουσιαστικά την παραίτηση από τη νομισματική πολιτική και την επιστροφή σε ένα
σύστημα που θα συνδέεται με εμπόρευμα το οποίο ονομάζει "υγιές χρήμα". Και δεν υπάρχει
τίποτα υγιές με αυτό αυτό.
Εάνοι πολιτικές της είχαν υιοθετηθεί στην κλιμάκωση της μεγάλης ύφεσης, όταν τις υποστήριζε
ενεργά, οι πολιτικοί θα είχαν μετατρέψει μια ιστορική ύφεση σε κάτι πολύ χειρότερο από τη
Μεγάλη Ύφεση, με ανυπολόγιστες οικονομικές δυσκολίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και τις
απώλειες μισθών για Αμερικανούς εργαζόμενους. Ακόμη και τώρα, με την οικονομία να έχει πιο
σταθερό βηματισμό, μια "Σελτονική" Fed θα οδηγούσε γρήγορα σε οικονομική συρρίκνωση.
Πώςθα μπορούσε ενδεχομένως να συνεργαστεί με άλλους συναδέλφους της Fed, των οποίων οι
απόψεις είναι σαφώς ανάθεμα για την Shelton;
Θαμπορούσε πραγματικά να στηρίξει τις ιδιόμορφες πολιτικές της και να μην ανταποκριθεί στις
επιθυμίες των κορυφαίων οικονομικών συμβούλων του ανθρώπου που τη διόρισε;
Τόσεςπολλές ερωτήσεις, τόσο λίγες απαντήσεις. Ας δούμε αν αυτή η υποψηφιότητα θα καταφέρει
να φτάσει στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας.
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