2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα
12/11/21

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Κομισιόν: Θετική έκπληξη με πρόβλεψη για ανάπτυξη 7,1% … Στο 5,2% για
το 2020..
Σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία για το 2021 προχωρά η Κομισιόν,
υποβαθμίζοντας ωστόσο τις εκτιμήσεις της για το 2022. Οι φθινοπωρινές οικονομικές εκτιμήσεις τοποθετούν τον
πήχυ της ανάπτυξης του 2021 για την Ελλάδα στο 7,1%, έναντι πρόβλεψης για 4,3% που είχαν ανακοινώσει οι
Βρυξέλλες το καλοκαίρι. Η Κομισιόν περιμένει ανάπτυξη 5,2% για το 2022, από 6% που προέβλεπε
προηγουμένως. Για το 2023, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,6%.
«Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του 2022 και του 2023 αναμένεται να είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις, καθώς η υλοποίηση των projects του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να
διατηρήσει το momentum», σημειώνει η Κομισιόν, προβλέποντας ότι στο διάστημα αυτό, θα πραγματοποιηθούν
δαπάνες χρηματοδοτημένες από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα αντιστοιχούν στο 3,6% του ΑΕΠ του 2019.
Παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι μόνο ελαφρά θετικός φέτος,
λόγω της αδύναμης ζήτησης κατά το πρώτο μισό του έτους, με την Κομισιόν να εκτιμά ότι θα κορυφώσει το
2022, φτάνοντας στο 1%. Το 2023 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 0,4%.
Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους ευάλωτους κλάδους, ενώ η
ανάκαμψη της οικονομίας θα επιταχύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έτσι, η ανεργία αναμένεται να μειωθεί
στο 15% το 2022 και στο 14,5% το 2023.
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Πέραν της ανάπτυξης, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται στο 9,9% του ΑΕΠ φέτος, λόγω της πανδημίας
και των μέτρων
στήριξης (το κόστος των οποίων υπολογίζεται στο 6,5% του ΑΕΠ φέτος). Για το 2022
/
εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί στο 3,9% του ΑΕΠ το 2022, καθώς σταδιακά θα λήγουν τα μέτρα (το κόστος
τους προβλέπεται στο 1,5% του ΑΕΠ για τη χρονιά).
Στο πλαίσιο αυτό, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 203% του ΑΕΠ το 2021, στο 197% το 2022 και
στο 192% το 2023.
Τέλος, η Κομισιόν σχολιάζει ότι οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Η πιθανή ενεργοποίηση
των κρατικών εγγυήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης θα μπορούσε να οδηγήσει σε
αυξημένα δημοσιονομικά κόστη. Πρόσθετες εστίες κινδύνου θεωρούνται οι δικαστικές προσφυγές κατά της
ΕΤΑΔ και οι αποφάσεις Συμβουλίου του Κράτους που εκκρεμούν για τα αναδρομικά των επικουρικών
συντάξεων. Πιθανό «μέτωπο» βλέπουν οι Βρυξέλλες και στον τρόπο με τον οποίο θα καταγραφούν πολιτικές
όπως το sale and lease-back για τις κατοικίες των ευάλωτων δανειοληπτών.
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Alpha Bank – Υπογραφή δεσμευτικής προσφοράς με ΝΕΧΙ για το deal
στα POS
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ολοκλήρωση της στρατηγικής συμφωνίας των Alpha Bank και NEXI για τη συνεργασία
τους στον τομέα αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών του συστημικού ομίλου στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας τον Αύγουστο του 2021 και πλέον
μετά τη δεσμευτική προσφορά που υπέγραψαν, η ολοκλήρωση του deal είναι πολύ κοντά.
Υπενθυμίζεται πως η συναλλαγή προβλέπει την απόσχιση και μεταβίβαση («carve out») της δραστηριότητας του Τομέα
Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών από την Alpha Bank σε νεοσυσταθείσα εταιρεία, την πώληση στη Nexi
ποσοστού 51% αυτής και της σύναψης από τα μέρη μακροπρόθεσμης σύμβασης προώθησης και διανομής.
Η συμφωνηθείσα επιχειρηματική αξία της συναλλαγής ορίστηκε στο ποσό των 307 εκατ. ευρώ για το 100% του τομέα των
POS. Ακόμη, συμφωνήθηκε πρόσθετο τίμημα ποσού έως 60 εκατ. ευρώ με τη μορφή πρόσθετων αποδόσεων (earn-outs)
πληρωτέων έως το τέταρτο έτος λειτουργίας της νέας εταιρείας.
Η τελευταία θα συνεισφέρει πάνω από 150.000 τερματικά POS, όγκους 9 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει
περίπου 93 εκατ. και 18 εκατ. ευρώ έσοδα και EBITDA, αντίστοιχα, το 2022, σε pro-forma βάση.
Η συμφωνία με τη Nexi θα αποφέρει, επίσης, περαιτέρω μείωση κόστους, στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα προς τις αγορές
για την συνεπή υλοποίηση του πλάνου της τράπεζας για βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας, αναφέρουν πηγές από την
Alpha Bank.
Προηγμένες λύσεις
Την ίδια στιγμή, έχουν σχεδιαστεί και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία
της νέας εταιρείας.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκληρώθηκε όλο το συμβατικό πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ προετοιμάζεται η νέα
οργανωτική δομή, η αρχική στελέχωση της εταιρείας καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο.
Τις επόμενες ημέρες υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτηση αδειοδότησης ως Ίδρυμα Πληρωμών, ενώ έχουν
ξεκινήσει και οι διαπραγματεύσεις με τα Σχήματα καρτών.
Εκμεταλλευμένη την εμπειρία και την τεχνογνωσία του μεγαλύτερου παρόχου πληρωμών στην Ευρώπη, στόχος είναι η
άμεση αναβάθμιση των συστημάτων πληρωμών, με σκοπό την προσφορά νέων αξιόπιστων και πρωτοποριακών
omnichannel λύσεων, με έξυπνα τερματικά που συνδέονται με την ταμειακή μηχανή του εμπόρου αλλά και υπηρεσίες
advanced analytics για όλες τις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα επιχειρήσεις.
Από την Alpha Bank σημειώνουν πως ο τομέας αποδοχής καρτών της Alpha Bank κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική
αγορά και είναι ο μοναδικός που παρέχει αποδοχή για όλα τα προγράμματα καρτών.
Επιπλέον, τονίζουν οι ίδιες πηγές, «αξιοποιεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμπόρων κορυφαίου επιπέδου, που
δραστηριοποιούνται στους ιδιαίτερα κερδοφόρους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας και, συνεπώς, βρίσκεται στην
καλύτερη θέση για να επωφεληθεί από την ισχυρή ανάκαμψη του όγκου ταξιδιών μετά την πανδημία Covid-19».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

ΤΙΤΑΝ: Κέρδη 81,9 εκ. ευρώ το πρώτο 9μηνο του 2021
Σημαντική άνοδο πωλήσεων, κατέγραψε το 9μηνο του 2021 ο Όμιλος Τιτάν με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών του Ομίλου.
Οι επιδόσεις ενισχύθηκαν από τη συνεχιζόμενη ευρωστία της αμερικανικής αγοράς, την ενθαρρυντική ανάκαμψη και άνοδο της
κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και τις δυναμικές επιδόσεις των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην Αίγυπτο
συνεχίστηκε η προοδευτική βελτίωση των επιδόσεων σαν αποτέλεσμα των μέτρων που θέσπισε η κυβέρνηση για τον εξορθολογισμό της
παραγωγής στην αγορά.
Στην Τουρκία το κλίμα επιβαρύνθηκε από τις μακροοικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ενώ στη Βραζιλία διατηρήθηκε
η ανοδική τάση.
Κατά συνέπεια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 κατέγραψε αύξηση 5,0% και διαμορφώθηκε στα
€1.262,8 εκ. Σε τοπικά νομίσματα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,1%.
Η αύξηση του κόστους έπληξε πολλούς κλάδους ανά τον κόσμο, με τις συνέπειες στον κλάδο δομικών υλικών να είναι πιο ορατές κατά
το τρίτο τρίμηνο του έτους, καθώς οι τιμές ενέργειας και ναύλων έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους κατά το εν λόγω διάστημα.
Η τάση άρχισε να αντιστρέφεται τον Οκτώβριο και οι τρέχουσες τιμές υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα του κόστους αναμένεται να
διαμορφωθούν σε ευνοϊκότερα επίπεδα μελλοντικά.
Λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους και της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς για προσαρμογή των τιμών πώλησης, τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) δέχθηκαν πιέσεις κατά το εννεάμηνο και διαμορφώθηκαν στα €219,6 εκ., καταγράφοντας μείωση 4,3%.
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκαν. Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη
ύψους €81,9 εκ. έναντι κερδών €58,0 εκ. το ίδιο διάστημα του 2020, σημειώνοντας αύξηση 41,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων
επιπέδων δανεισμού και της αποτελεσματικής στρατηγικής αναχρηματοδότησης που εφάρμοσε.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να στηρίζει τη ζήτηση για δομικά υλικά στις Η.Π.Α. H ισχυρή αγορά εργασίας και οι
αυξημένες καταναλωτικές δαπάνες στηρίζουν τη ζήτηση στις αγορές δραστηριοποίησης του Ομίλου, η οποία ευνοείται περαιτέρω
από την έλλειψη διαθέσιμων προς πώληση κατοικιών και τα ελκυστικά επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Κατά το εννεάμηνο οι
τάσεις επιβεβαιώνουν τη δυναμική και τις προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη.

Οι επιδόσεις της ελληνικής αγοράς συνέχισαν να είναι ενθαρρυντικές, ενισχύοντας περαιτέρω την πεποίθηση ότι η αγορά βρίσκεται
πλέον σταθερά σε αναπτυξιακό κύκλο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους όσο και κατά το εννεάμηνο. Σε
όλους τους κλάδους κατασκευών αναμένεται ενίσχυση της ζήτησης.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα αντλεί τη δυναμική της από την αναβάθμιση και επέκταση πολλών ιδιωτικών έργων υποδομής,
καθώς και από έργα εφοδιαστικής αλυσίδας και αποθήκευσης από μικρές βιομηχανικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον
παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στην αγορά κατοικίας κυρίως στα αστικά κέντρα. Υποστηριζόμενες από τις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά, έγιναν τιμολογιακές αυξήσεις οι οποίες όμως ακόμη δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη αύξηση
του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και των ναύλων, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα έντονες κατά το τρίτο τρίμηνο του
έτους. Οι εξαγωγές του Ομίλου συνέχισαν να κινούνται με ταχείς ρυθμούς λόγω της ανόδου της παγκόσμιας ζήτησης σε όλες τις αγορές
που εξυπηρετεί το δίκτυο του Ομίλου.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά το εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,3% και ανήλθε σε
€194,5 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €20,4 εκ. έναντι €16,2 εκ. το εννεάμηνο του 2020.
Συνέχεια..
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Νοτιοανατολική Ευρώπη
Οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος εξακολούθησαν να καταγράφουν ισχυρές επιδόσεις
σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξάμηνου του 2021.



Οι πωλήσεις και οι τιμές εξελίχθηκαν θετικά σε όλη την περιοχή, αποτυπώνοντας τις ισχυρές τάσεις τόσο σε έργα υποδομής όσο και
στην αγορά κατοικίας, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε αγοράς.
Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενέργειας, που αφορούσε τόσο την ηλεκτρική ενέργεια όσο και τα στερεά καύσιμα, εξακολούθησε να
πλήττει τις επιδόσεις της περιοχής και ο Όμιλος κατέβαλε προσπάθειες μέσω των τιμολογιακών αυξήσεων να αμβλύνει τις
πληθωριστικές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας.
Οι υψηλότεροι συντελεστές λειτουργίας των εργοστασίων τσιμέντου του Ομίλου συνέχισαν να καταδεικνύουν τις συνολικά
ικανοποιητικές επιδόσεις της περιοχής, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ικανοποιητικά περιθώρια αύξησης της παραγωγής για να
καλυφθεί μια περαιτέρω άνοδος της ζήτησης στο μέλλον.
Ο κύκλος εργασιών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη συνολικά αυξήθηκε κατά 9,2% στα €214,6 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη
(EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,2% στα €69 εκ. κατά το εννεάμηνο του 2021.
Ο Όμιλος προωθεί ενεργά το τσιμέντο χαμηλότερων εκπομπών CO2 στις Η.Π.Α. και με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει τις περιβαλλοντικές
του επιδόσεις ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις συνθήκες για να ανταποκριθεί σε ευρύτερη ζήτηση.
Η Titan America είναι ηγέτης στον κλάδο του «πράσινου» τσιμέντου και σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου Τύπου IL
(μειωμένων εκπομπών CO2) που πωλείται στις ΗΠΑ.
Η μεγάλη αύξηση του κόστους (κυρίως ενέργειας, εφοδιαστικής αλυσίδας και εργατικού κόστους) επηρέασε τα περιθώρια κερδοφορίας,
τα οποία συμπιέστηκαν, ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Στα τέλη του καλοκαιριού ο Όμιλος προέβη σε μια δεύτερη
τιμολογιακή αύξηση εντός του έτους, προκειμένου να αντισταθμίσει τα υψηλότερα κόστη.
Λόγω των συμβάσεων που ήδη ήταν σε ισχύ και της έκτασης των αυξήσεων στο κόστος, απαιτείται κάποιο διάστημα προτού γίνουν
αισθητά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών, σε συνδυασμό με τις νέες αυξήσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022
με στόχο την ανάκαμψη των περιθωρίων κερδοφορίας.
\
Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,7% σε δολάρια ΗΠΑ κατά το εννεάμηνο του 2021 η οποία αντιστοιχεί σε 2,1% αύξηση
σε ευρώ, φτάνοντας τα €731,3 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν σε €126,7 εκ. (μείωση 5,1% σε δολάρια ΗΠΑ) και ήταν
10,6% χαμηλότερα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 σε ευρώ.
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EKT: Τα «γεράκια» πιέζουν για τερματισμό του QE το 2022
Πληθαίνουν οι πιέσεις των «γερακιών» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για ταχύτερη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής
της μετά τη συνεχή άνοδο του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες.
Μετά τον επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας, Κλάας Κνοτ, ο οποίος δήλωσε προχθές ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να
αυτοδεσμευτεί για την πολιτική της για μεγάλο διάστημα, χθες ο Αυστριακός κεντρικός τραπεζίτης, Ρόμπερτ Χόλτσμαν, προχώρησε
παραπέρα, κάνοντας λόγο για τερματισμό των αγορών ομολόγων τον Σεπτέμβριο του 2022, αν φανεί ότι ο πληθωρισμός έχει επανέλθει στον
στόχο 2% μεσοπρόθεσμα.
Η ΕΚΤ αγοράζει σήμερα ομόλογα τόσο στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος για την πανδημία (PEPP) όσο και του τακτικού της
προγράμματος (APP). Μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Λονδίνο, ο Χόλτσμαν σημείωσε ότι το APP άρχισε να εφαρμόζεται το 2015 με
στόχο την επάνοδο του πληθωρισμού στο 2%.
«Συνεπώς, η εξάλειψη της συνθήκης αυτής και επομένως και το τέλος του προγράμματος θα μπορούσε – ανάλογα με την εξέλιξη του
πληθωρισμού – να συμβεί τον Σεπτέμβριο ή στο τέλος του έτους», ανέφερε.
Αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης κινήθηκαν ανοδικά σήμερα. Στους 10ετείς ιταλικούς τίτλους αυξήθηκαν κατά 3
μονάδες βάσης στο 0,96%, ενώ στα 10ετή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ενισχύθηκαν 5 μ.β. στο 1,18%.
Η πρόταση του Χόλτσμαν σημαίνει την απόσυρση της νομισματικής στήριξης μέσω του QE πολύ νωρίτερα από αυτή που αναμένουν
αναλυτές, με τους οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Bloomberg να προβλέπουν ότι το εργαλείο των αγορών ομολόγων θα
παραμείνει ενεργό τουλάχιστον έως το τέλος του 2023.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα καθορίσει στην επόμενη συνεδρίασή του, σε πέντε εβδομάδες, την πορεία της πολιτικής της μετά
την πανδημία. Ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει διαμηνύσει ότι το PEPP θα τερματιστεί, όπως ήταν
προγραμματισμένο, τον Μάρτιο, δεν υπάρχει συναίνεση στην κεντρική τράπεζα πως θα εξελιχθεί το APP, στο πλαίσιο του οποίου
γίνονται σήμερα αγορές ομολόγων αξίας 20 δις. ευρώ μηνιαίως.
«Κλειδί» η πορεία του πληθωρισμού
Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που κινείτο σε χαμηλά επίπεδα μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, τρέχει σήμερα με ετήσιο ρυθμό
4,1% που είναι υπερδιπλάσιος από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ.
Ο Χόλτσμαν, που αναμένει ότι οι αυξήσεις των τιμών θα είναι υψηλότερες από το 2% σε όλη τη διάρκεια του 2022, δήλωσε ότι
είναι αντίθετος σε κάθε αλλαγή στο APP, όπως είναι αντίθετος και σε έναν ακόμη γύρο χορήγησης μακροπρόθεσμων δανείων στις
τράπεζες για να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας.
«Οι αναλύσεις των στοιχείων δείχνουν ότι ο επιπλέων δανεισμός ήταν πολύ χαμηλός», είπε, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει τον λόγο να
συνεχισθεί εφόσον ο οικονομικός αντίκτυπος είναι χαμηλός.
«Δεν θα στοιχημάτιζα αρκετά χρήματα στο να είναι ο πληθωρισμός κάτω από το 2% στο τέλος του 2022», δήλωσε ο Αυστρια Κομισικός
κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας ότι τα μοντέλα δείχνουν πως αυτό θα συμβεί το 2023 ή το 2024.
Η Κομισιόν προβλέπει μέσο πληθωρισμό 2,2% το 2022
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να ανακοινωθούν
αργότερα σήμερα, δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 2,2% σε μέσα επίπεδα το 2022.
Αν και μία σειρά κεντρικών τραπεζών, μεταξύ άλλων της Πολωνίας και της Τσεχίας, έχουν προκαλέσει έκπληξη με τις μεγαλύτερες από
το αναμενόμενο αυξήσεις των επιτοκίων τους πρόσφατα, η ΕΚΤ επιμένει ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού είναι πολύ μακριά.
Αποκρούοντας τα στοιχήματα των επενδυτών, η Λαγκάρντ δήλωσε πρόσφατα ότι είναι πολύ απίθανη μία αύξηση των επιτοκίων το
2022.
Πηγή: Bloomberg
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