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Губернаторът на японската централна банка - Харухико Курода заяви, че ще се стреми
да постигне целта си за инфлация "стъпка по стъпка", като промени предходните си
намерения за възможно най-бързо достигане на целта. Това се прие от пазарните
участници, като знак, че банката едва ли ще успее да достигне скоро до целените 2%.

Приемайки, че ще отнеме повече време, отколкото се очакваше, за да постигне 2%
инфлация, Курода заяви, че глобалните рискове "са довели до по-нататъшно внимание",
тъй като растежът на Китай се забавя, а търговската война вреди на бизнес
настроенията.

Той също така каза, че Банката трябва да се съобразява с нарастващите разходи за
удължаване на паричното облекчение, като например шансовете на почти нулеви
лихвени проценти могат да навредят на печалбите на финансовите институции и да ги
обезсърчат от увеличаване на кредитирането.

"Банката ще продължи стъпка по стъпка за постигане на инфлационната си цел, като в
същото време отчита балансиране не само на ползите от облекчаването на паричната
маса, но и разходите й", каза Курода по време на среща в сряда.
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Досега Курода многократно е заявявал, че Банката ще се стреми да постигне 2%
инфлация "възможно най-рано".

Промяната в езика подчертава нарастващите препятствия за постигане на
инфлационните цели на BOJ, тъй като опасенията от глобално забавяне поставят под
съмнение мнението на централната банка, че силният износ ще стимулира растежа и ще
помогне за засилване на инфлацията.

Несигурността по отношение на политиките на американския президент Доналд Тръмп
и загрижеността за затъмняващите се глобални икономически перспективи изпратиха
Nikkei до 20-месечно дъно и във вторник бенчмарка навлезе на територията на мечи
пазари.

Доларът също се свлече до четиримесечно дъно спрямо йената, като предизвика устни
предупреждения от японските политици, притеснени от щетите, които една силна
валута може да нанесе на икономиката, зависима от износа на страната.

Тъй като инфлацията е отдалечена от целта, японската централна банка е принудена
да поддържа масивен стимул, въпреки отрицателните ефекти. Неговата намаляваща
боеприпаси ограничава възможността за увеличаване на стимулите за предотвратяване
на друга рецесия.

Дилемата създаде разрив в Банката, като членовете на борда не се съгласиха с
начините за справяне с опасностите от продължителното облекчаване, показаха
протоколите от октомврийската среща.

Курода заяви, че ситуацията се е променила от момента, в който страната разгърна
масивна програма за изкупуване на активи през 2013 г., когато такова драстично
действие беше от решаващо значение за излизане на страната от рецесия.
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Сега икономиката е в добра форма, но инфлацията остава слаба и е необходимо
по-голямо внимание на рисковете в чужбина, каза той.

"В сложни времена като сега, това, което се изисква, е да се продължи упорито
сегашното мощно облекчаване, като се претеглят ползите и разходите на нашата
политика по балансиран начин," каза Курода.

Агресивното облекчаване на парите е крайъгълен камък в политиката на премиера
Шиндзо Абе, стимулираща политиките, насочени към изкореняване на дефлацията,
която измъчва Япония в продължение на две десетилетия.

По време на същата конференция, Абе каза, че икономическото възстановяване на
Япония е на стабилна основа въпреки засилващите се глобални рискове, отхвърляйки
опасенията, че неотдавнашният пазарен срив може да подкопае успехите на неговата
политика.
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