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Тексаският хедж фонд мениджър Кайл Бас, основател на Hayman Capital, вижда
рецесия, която ще се случи в САЩ през 2020 г., освен ако най-голямата световна
икономика не заложи на големи инфраструктурни проекти.

"Когато мислим за нетния ефект на данъчния план, трябва да имаме предвид, че през
2018 г., нетният стимулиращ ефект от намаляването на данъците е бил приблизително
250 милиарда долара за щатската икономика. През следващата година той ще бъде
приблизително 400 милиарда долара. И тогава, през 2020 г., ще се понижи до 150
милиарда долара. Така че, ако мислите за темпа на промяна от тази година до
следващата, тя ще бъде плюс 150 милиарда долара, но от 2019 до 2020 г. - ще бъде
минус 250 милиарда долара", коментира Бас.

"Моето мнение е, че ако Тръмп не изработи план за изграждане на инфрастуктура за
трилион долара, то почти неизбежно ще има рецесия през 2020 г.", допълни още
експертът.

Бас спечели известност с правилния си залог срещу рисковите активи преди
финансовата криза.
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Що се отнася до паричната политика, Бас заяви, че Федералният резерв върши "добра
работа, за да се опита да предотврати кризата". Той добави, че Фед се опитват да
повишат лихвите до ниво, при което ще може да ги намалява при следваща рецесия.

"Когато ставките са 2.5%, не можете да ги намалите с 500 базисни пункта. Мисля, че
Фед е загрижен за две неща - стимулиране на пълната заетост и увеличаване на
фискалния дефицит при пълна заетост ", каза Бас. "Когато правиш тези неща, винаги
получаваш инфлация.

"От другата страна, мисля, че се опитват да нормализират курсовете, така че те имат
няколко възможни действия, ако и когато настъпи следващата криза. Отново, ако не
добавим стимули между 2019 и 2020 г., изглежда, че ни предстои рецесия. "
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