Η "ανησυχία" σπρώχνει σε νέο
πακέτο ρευστότητας από την Fed
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Ονούμερο δύο της Fed, o αντιπρόεδρος Ρίτσαρντ Κλαρίντα ξαφνιάζοντας ευχάριστα πριν από λίγα
εικοσιτετράωρα τις αγορές, μιλώντας στο Council of Foreign Relations της Νέας Υόρκης,
διατύπωσε την "σκέψη” ότι η Fed θα συνεχίσει την παροχή ρευστότητας και στο Α τρίμηνο του
2020.
Η"πρόβλεψη” αυτή του αντιπροέδρου της Fed από την μία πλευρά "καθησυχάζει” τις αγορές και
απομακρύνει το ενδεχόμενο βίαιων αντιδράσεων βραχυπρόθεσμα, από το τέλος του πακέτου
παρέμβασης που είχε βάλει μπροστά ο Τζερόμ Πάουελ στις αρχές Οκτώβρη και το οποίο
επρόκειτο να "εξαντληθεί” στα μέσα Ιανουαρίου.
Ήδηαπό τις αρχές Δεκέμβρη η Fed μέχρι και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους έχει διαθέσει
περισσότερα από 414 δισ. δολ για να διατηρήσει την ηρεμία των αγορών μέσα στις γιορτές...
Ηάλλη πλευρά όμως της δήλωσης του αντιπροέδρου της Fed τροφοδοτεί με ακόμα μεγαλύτερη
ανησυχία τις αγορές, καθώς αποδεικνύει ότι η ξαφνική παρέμβαση της Fed το φθινόπωρο δεν
ήταν κάτι "έκτακτο”.
Συνολικάαπό την κρίση του 2008 η Fed έχει χρησιμοποιήσει 4,25 τρισ. δολ. για να αποφύγει τον
κίνδυνο κατάρρευσης του ιδιωτικού χρέους.
Καιμέσα σε λιγότερο από 3 μήνες, το φθινόπωρο του 2019, υποχρεώθηκε να ξαναρίξει στις
αγορές όσα περίπου είχε καταφέρει στο μεταξύ να "ξαναμαζέψει” πίσω από τις αρχές του 2017
μέχρι τα μέσα του 2019.
Αντώρα ετοιμάζεται να συνεχίσει να "τροφοδοτεί” τις αγορές με ρευστότητα αποδεικνύει την
αδυναμία των νομισματικών αρχών να επαναφέρουν την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ σε ομαλή
κατάσταση.
Τοαξιοσημείωτο είναι ότι ενώ αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη, αποκαλύπτεται πως στα πρακτικά της
Fed στις συνεδριάσεις του 2014 που δόθηκαν τώρα στην δημοσιότητα, με πρόεδρο τότε την
Τζάνετ Γέλεν, ο νυν πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ προειδοποιούσε ότι αν η Fed ακολουθήσει

την πολιτική αυτή – που ο ίδιος εφαρμόζει τώρα – η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ
επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη...
Γιατην συνέχιση αυτής της πολιτικής μίλησε στο Council of Foreign Relations o αντιπρόεδρός του
Ρίτσαρντ Κλαρίντα υποστηρίζοντας ότι αυτό θα είναι αναγκαίο για να αντιμετωπισθούν τα
προβλήματα που θα εμφανισθούν στο τραπεζικό σύστημα με τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου.
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