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Фед трябва да продължи да повишава постепенно лихвите, ако инфлацията продължи
да нараства и достигне нива от 2%, според ръководителя на чикагския Фед – Чарлз
Еванс.

“Ако данните посочат нива от 2%, ако има постоянство в инфлацията, сочещо скорошно
достигане на тази граница, то тогава аз смятам, че трябва да продължим с нашето
плавно повишение на лихвите. Постепенен подход, би бил по-подходящия вариант“,
коментира Еванс в събота, говорейки пред студенти в Увиверситета в Чикаго.

„Фискалната политика, бе много, много подкрепа, така че нуждата от по-облекчени
монетарни условия, е много по-малка, отколкото беше преди“, допълва още експертът.

В петък, Джером Пауъл, също подкрепи нуждата от постепенно повишение на лихвите,
предвид на силния момент за щатската икономика. Той допълни още, че липсата на
съществен ръст в заплащането на работещите сочи, че пазарът на труда, не е чак
толкова свит, колкото се говори.

До голяма степен това се потвърди и от далеч по-слабите резултати за
новосъздадените работни места. Те възлязоха едва на 105 000 през март, или далеч
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под очакванията на експертите за 193 000 нови работни места.

В първата си реч, след като стана ръководител на Фед през февруари, Пауъл избегна
да говори за турболентността на фондовите пазари в САЩ, както и избягна темата, за
потенциална търговска война между САЩ и Китай, която е изключително гореща, сред
инвеститорите в момента.

Еванс, предприе същия подход в събота, като заяви, че най-голямата световна
икономика се облагодетелства сериозно от стабилните търговски отношения, като
планираните мита, се очаква да имат минимален ефект върху търговските й отношения
с основните й партньори.

Иначе, Еванс се обяви срещу потенциално повишение на лихвите през декември, макар и
да няма право на глас в тазгодишния комитет по парична политика. Той заяви, че очаква
поне още две повишения на лихвите през тази година.

Инфлацията, измерена по предпочитания от Фед метод – се повиши до 1.8% за 12-те
месеца до февруари, което все още е под целените от резерва 2%.

Еванс заяви още, че щатската икономика и пазара на труда, са много силни в момента и
че е удовлетворен от състоянието им в момента.
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