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

Ημερήσια Νέα
14/06/22

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

Το καλό και κακό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες
Μία αύξηση των διατραπεζικών επιτοκίων Euribor κατά 100 – 110 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα αποτελεί το
ιδανικό σενάριο για τις ελληνικές τράπεζες.
Όπως γράφει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, όπως έχουν δείξει οι εσωτερικές ασκήσεις προσομοίωσης που έχουν διενεργήσει, μία τέτοια
εξέλιξη θα συμβάλει στην ενίσχυση της οργανικής τους κερδοφορίας, χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση
των δανείων από τους πελάτες τους.
Ειδικότερα, εάν το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το -0,50% σήμερα διαμορφωθεί σε
ορίζοντα δωδεκαμήνου στα επίπεδα του 0,50% – 0,60%, το όφελος που θα έχουν στα καθαρά έσοδα από τόκους οι τέσσερις συστημικοί
όμιλοι, υπολογίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
Alpha Bank: +183 εκατ. ευρώ
Εθνική Τράπεζα: +200 εκατ. ευρώ
Eurobank: +230 εκατ. ευρώ
Τράπεζα Πειραιώς: +100 εκατ. ευρώ
Όπως αναλύθηκε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, το κέρδος αυτό θα
προέλθει από την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών, καθώς η πλειονότητά τους έχει χορηγηθεί με
κυμαινόμενο επιτόκιο.
Η οργανική κερδοφορία
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ρευστότητα μέσω των καταθέσεων δεν θα ακριβύνει το ίδιο.
Σύμφωνα με αναλυτή που παρακολουθεί τον κλάδο, μέχρι να φτάσει το Euribor στις 25 μονάδες βάσης, δεν αναμένεται κάποια
ουσιαστική μεταβολή στα καταθετικά επιτόκια.
Αν οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα, θα υπάρξουν αναπροσαρμογές, αλλά θα είναι σημαντικά χαμηλότερες σε
σχέση με τις αντίστοιχες που θα εφαρμοστούν στα δάνεια.
Στο πλαίσιο αυτό, οι τραπεζικές διοικήσεις προσβλέπουν σε μία αύξηση της προ προβλέψεων κερδοφορίας κατά 15% περίπου σε
σύγκριση με τους αρχικούς επιχειρησιακούς τους σχεδιασμούς.
Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου θα παίξει η πιστωτική επέκταση, η οποία από τράπεζα σε τράπεζα εκτιμάται ότι θα
κινηθεί από 1,2 – 2 δισ. ευρώ κατά την εφετινή χρήση. Πρόκειται για την προσδοκώμενη καθαρή αύξηση των δανειακών υπολοίπων.
Η επίδοση αυτή σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και την αυτόματη αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα
υφιστάμενα δάνεια, θα οδηγήσει σε ταχεία αναπλήρωση των απωλειών που αναπόφευκτα έχουν οι τραπεζικοί όμιλοι από την εξυγίανση
των ισολογισμών τους.
Οι κίνδυνοι
Οι παραπάνω εκτιμήσεις έχουν γίνει στη βάση μίας αύξησης των ευρωπαϊκών επιτοκίων κατά 100 -110 μονάδες βάσης σε σχέση με τα
σημερινά επίπεδα.
Εάν η ΕΚΤ συσφίξει αρκετά περισσότερο τη νομισματική της πολιτική, τα πράγματα αλλάζουν.
Κι αυτό διότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί η δημιουργία μίας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, ενώ οι τράπεζες θα
αναγκαστούν να προχωρήσουν σε προς τα πάνω αναπροσαρμογές στα καταθετικά τους επιτόκια.
Ως εκ τούτου η αναλογία οφέλους – αύξησης των Euribor θα γίνεται δυσμενέστερη.
Για τους λόγους αυτούς, οι τράπεζες θα προτιμούσαν το ράλι να σταματήσει στη ζώνη του 0,50% – 0,60%, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και
επίπεδα της τάξης των 1% – 1,25% θα είναι καταστροφικά.
Σύμφωνα με πηγή από τον κλάδο, «δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός πως τα παλαιά δάνεια είναι ήδη τεσταρισμένα σε δύσκολες συνθήκες
και ότι έχουν δοθεί με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους τα τελευταία χρόνια που τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονταν από τον επόπτη τους σε
καραντίνα, λόγω των κόκκινων δανείων».
Ένας ακόμη κίνδυνος σχετίζεται με μία ενδεχόμενη μείωση της ζήτησης για νέες χρηματοδοτήσεις.
Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο, η ίδια πηγή δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως λέει, μία επιχείρηση που προγραμματίζει εδώ και καιρό
μία επένδυση, δεν θα κάνει πίσω για μία αύξηση του κόστους δανεισμού αυτού του μεγέθους.
Το ίδιο, προσθέτει, ισχύει και για κάποιον που έχει αποφασίσει να αποκτήσει σπίτι με στεγαστικό δάνειο, καθώς θεωρεί πως δύσκολα θα
κάνει πίσω για μία αναπροσαρμογή της μηνιαίας δόσης του κατά 20 ή 50 ευρώ.
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UBS: Βλέπει ανάπτυξη 4% για φέτος

Υψηλά διατηρεί
το στόχο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας η UBS, τόσο για το 2022 όσο και για το
/
2023, έπειτα και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο. Ειδικότερα, ο ελβετικός επενδυτικός
οίκος περιμένει ανάπτυξη 4% φέτος και 4,7% το 2023, με τον πληθωρισμό στο 5,5% και 2,5% αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις της UBS (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review) για την ελληνική
ανάπτυξη είναι υψηλότερες από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς, κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες για
φέτος και κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες για το 2023.
Όπως σημειώνει σε τελευταία ανάλυσή της, η ελληνική οικονομία δίνει μία μεικτή εικόνα κατά την εκκίνηση
της χρονιάς. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4% φέτος αποδίδεται στο χαμηλό στατιστικό carry-over, τα αδύναμα
δεδομένα υψηλής συχνότητας στο πρώτο τρίμηνο και στην πολύ υψηλότερη αύξηση του πληθωρισμού που
αναμένεται για το 2022.
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα είχε μια πολύ δυναμική εκκίνηση στην τουριστική σεζόν, με τα έσοδα να
αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο κατά 340% σε ετήσια βάση. Οι καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να
ωφεληθούν από τα μέτρα στήριξης που λαμβάνει η κυβέρνηση έναντι του ενεργειακού κόστους (που
ισοδυναμούν στο 2,2% του ΑΕΠ), τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αγοράς εργασίας (με την απασχόληση
αυξημένη κατά 14% σε ετήσια βάση) και τη δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού (συνολική αύξηση 9,7%
από τον Ιανουάριο).

Επιπλέον, η Ελλάδα έλαβε 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στις 8 Απριλίου (έπειτα από 4 δισ. ευρώ τον
Αύγουστο του 2021).
Η UBS μιλά επίσης για ευνοϊκή εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς η κυβέρνηση περιμένει πρωτογενές
έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ και το πρωτογενές έλλειμμα του Ιανουαρίου-Απριλίου έφτασε μόνο στα 0,8 δισ.
ευρώ, δηλαδή 0,4% του ΑΕΠ ή 1,7 δισ. ευρώ καλύτερα από ό,τι σχεδιαζόταν, με καλύτερα έσοδα και
χαμηλότερες δαπάνες.
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EKT: Υφεση το 2023 και πληθωρισμό 8% φέτος «δείχνει» το δυσμενές
σενάριο
Η νέα πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στο βασικό σενάριό της για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη το 2022, η
οποία ανακοινώθηκε χτες, αντιστοιχεί στην πρόβλεψη που είχε κάνει στο δυσμενές σενάριο που παρουσίασε το Μάρτιο, δύο
εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πολύ βαρύ οικονομικό τίμημα για την Ευρώπη,
όπως άλλωστε τόνισαν ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα με τις εκθέσεις τους χθες και προχθές, αντίστοιχα.
Το βασικό σενάριο
Όπως γράφει η Ημερησία, το βασικό σενάριο της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό είναι ότι αυτός θα διαμορφωθεί σε μέσα
επίπεδα φέτος στο 6,8% για να υποχωρήσει στο 3,5% το 2023 και περαιτέρω το 2024, λόγω κυρίως της εκτίμησης ότι οι
τιμές της ενέργειας και των τροφίμων θα αποκλιμακωθούν, με βάση τις ενδείξεις της προθεσμιακής αγοράς, εφόσον δεν
υπάρξουν νέα σοκ.
Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 2,8% φέτος και 2,1% τόσο το 2023 όσο και το 2024.
Οι παραδοχές για τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου
Στο σενάριο αυτό, η μέση τιμή του πετρελαίου θα μειωθεί από τα 105,8 δολάρια το βαρέλι φέτος στα 93,4 δολάρια το
2023 και στα 84,3 δολάρια το 2024.
Αντίστοιχα, η τιμή του φυσικού αερίου προβλέπεται να υποχωρήσει από τα 99 ευρώ η μεγαβατώρα το 2022 στα 81 και 63
ευρώ το 2023 και το 2024, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ενισχυτική για τον πληθωρισμό θα είναι η χαμηλή ισοτιμία
του ευρώ που προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 1,05 δολάρια το 2023 και το 2024 από 1,07 δολάρια φέτος.
Το δυσμενές σενάριο
Η ΕΚΤ, όμως, ανακοίνωσε και ένα δυσμενές σενάριο (downside scenario), λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας σχετικά με την
εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο προβλέπει ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με το βασικό σενάριο
και χαμηλότερη ανάπτυξη, αρνητική μάλιστα για το 2023.
Στο σενάριο αυτό, ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 8% το 2022, στο 6,4% το 2023 και στο 2,1% το 2024. Η ανάπτυξη
προβλέπεται μόλις στο 1,3% φέτος, στο -1,7% το 2023 και στο 3% το 2024.

Η παραδοχή που γίνεται στην περίπτωση του σεναρίου αυτού είναι ότι θα υλοποιηθούν και άλλοι κίνδυνοι, προκαλώντας
νέα σοκ, με πιο βασικό μία μεγάλη διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης που θα οδηγήσει σε περαιτέρω
αυξήσεις των τιμών ενέργειας και μειώσεις της παραγωγής.
Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι η έντονη φάση του πολέμου στην Ουκρανία θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με το
βασικό σενάριο και θα επεκταθεί στο επόμενο έτος. Αυτό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς γεωπολιτικές εντάσεις και τις
ευρύτερες κυρώσεις, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερης κλίμακας και διάρκειας σοκ στην Ευρωζώνη.
Ειδικότερα, γίνεται η υπόθεση ότι οι ρωσικές εξαγωγές ενέργειας στην Ευρωζώνη θα σταματήσουν πλήρως, αρχής
γενομένης από το τρίτο τρίμηνο του 2022, οδηγώντας στη διανομή του φυσικού αερίου με δελτίο, σε σημαντικά
υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων, χαμηλότερο εμπόριο και μεγαλύτερα προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές της ενέργειας θα κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα και τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, οι
τιμές του αερίου θα είναι ακόμη και το 2024 σχεδόν 110% υψηλότερες σε σχέση με το βασικό σενάριο δηλαδή κοντά στα
130 ευρώ η μεγαβατώρα και αντίστοιχα η τιμή του πετρελαίου κατά 35% υψηλότερη, δηλαδή πάνω από τα 110 δολάρια
το βαρέλι.
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Πού θα φτάσουν τα επιτόκια: Πιο ψηλά, πιο γρήγορα – Οι νέες
προβλέψεις 8 οίκων
Επιθετικότερος θα είναι ο κύκλος αύξησης του κόστους χρήματος στην Ευρώπη, εκτιμούν πλέον οι αναλυτές των μεγάλων επενδυτικών οίκων, αφότου οι
δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ κατόπιν της χθεσινής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας άνοιξαν την πόρτα σε μεγαλύτερες και
γρηγορότερες αυξήσεις επιτοκίων.
Όπως γράφει το Money Review, ουσιαστικά, η πρόεδρος της ΕΚΤ προανήγγειλε την αύξηση των επιτοκίων -την πρώτη έπειτα από 11 χρόνια- κατά 25
μονάδες βάσης τον Ιούλιο και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας ακόμα μεγαλύτερης κίνησης τον Σεπτέμβριο, καθώς η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να
θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό. Έπειτα από αυτό, οι οίκοι προχώρησαν άμεσα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους για τα επιτόκια, με την αύξηση
των 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο να γίνεται, όπως όλα δείχνουν, το κεντρικό σενάριο.
Barclays
Οι αναλυτές της Barclays αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους για τα επιτόκια και πλέον περιμένουν αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Ιούλιο, 50 μονάδων
βάσης τον Σεπτέμβριο και 25 μονάδων βάσης τον Οκτώβριο. Κατά την άποψή τους, η ΕΚΤ θα σταματήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο +0,50%. (Οι
προηγούμενες εκτιμήσεις τους μιλούσαν για αυξήσεις 25 μονάδων βάσης σε κάθε συνεδρίαση από τον Ιούλιο που θα σταματούσαν το πρώτο τρίμηνο του
2013,
με
το
επιτόκιο
καταθέσεων
στο
+0,75%).
Ο λόγος για τον οποίο ο οίκος θεωρεί τώρα ότι η ΕΚΤ θα σταματήσει τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων τόσο σύντομα είναι η πρόβλεψή του ότι η
Ευρωζώνη θα μπει σε τεχνική ύφεση στο ξεκίνημα του επόμενου έτους, με τη μέση πραγματική αύξηση του ΑΕΠ μόλις στο 0,5% το 2023 (έναντι του
2,1% που περιμένει η ΕΚΤ).
Deutsche Bank
Η Deutsche Bank δηλώνει ότι οι ανησυχίες της για τον πληθωρισμό την είχαν οδηγήσει να μετατρέψει μία από τις αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων
βάσης που περίμενε για το τρίτο τρίμηνο σε αύξηση 50 μονάδων βάσης. Όπως, έπειτα από τον αυστηρό τόνο της χθεσινής ανακοίνωσης της ΕΚΤ,
μετατρέπει σε 50 μονάδες βάσης και μία από τις αυξήσεις επιτοκίων που περίμενε για το τέταρτο τρίμηνο.
Οι νέες προβλέψεις της μιλούν για +25 μ.β. τον Ιούλιο, +50 μ.β. τον Σεπτέμβριο, +50 μ.β. τον Οκτώβριο και +25 μ.β. τον Δεκέμβριο. Το επιτόκιο
καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 1% έως τα τέλη του 2022, με τις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μ.β. να συνεχίζονται στις συνεδριάσεις της ΕΚΤ για το
πρώτο εξάμηνο του 2023, φέρνοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%, τον Ιούνιο του 2023.
Goldman Sachs
Η Goldman Sachs περιμένει τώρα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο (έναντι 25 μονάδες βάσης που προέβλεπε προηγουμένως)
και τον Οκτώβριο και στη συνέχεια 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο. Το επιτόκιο καταθέσεων θα φτάσει στο 1,75% τον Ιούνιο του 2023.
Bank of America
Η Bank of America επιμένει στην πρόβλεψή της για συνολική αύξηση των επιτοκίων κατά 150 μονάδες βάσης το 2022 και θεωρεί ότι το πιθανότερο
μοτίβο είναι +25 μ.β. τον Ιούλιο, +50 μ.β. τον Σεπτέμβριο και +50 μ.β. τον Οκτώβριο.
Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 1% και κατά την BofA, η ΕΚΤ δεν θα κάνει άλλη κίνηση, είτε λόγω της ανάπτυξη ή των
spreads ή ενός συνδυασμού των δύο.
Societe Generale
Η Societe Generale περιμένει συνολικές αυξήσεις επιτοκίων κατά 150 μονάδες βάσης φέτος, στις οποίες περιλαμβάνονται κινήσεις 50 μονάδων τον
Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Capital Economics
Η Capital Economics περιμένει αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης έως τον Σεπτέμβριο και δύο ακόμα κινήσεις στο υπόλοιπο του έτους. Αυτό
σημαίνει ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 0,75% έως τα τέλη του έτους και θα κορυφώσει στο 1,5% το 2023.
ABN Amro
Η ABN Amro αναθεωρεί την πρόβλεψή της για αύξηση 25 μ.β. τον Σεπτέμβριο σε 50 μ.β. και περιμένει κινήσεις 25 μονάδων βάσης τον Ιούλιο και μετά
τον Σεπτέμβριο που θα φέρουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 1% τον Φεβρουάριο του 2023.
Berenberg Bank
H Berenberg Bank περιμένει τρεις αυξήσεις επιτοκίων 25 μ.β. τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, άλλες τρεις το 2023 και ακόμα δύο το 2024,
αλλά αναγνωρίζει τώρα ότι οι κινήσεις της ΕΚΤ ίσως είναι ελαφρώς πιο εμπροσθοβαρείς, με μία αύξηση κατά 50 μ.β. τον Σεπτέμβριο.
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IIF: Οι αυξήσεις επιτοκίων απειλούν την περιφέρεια με νέα κρίση
Προειδοποίηση ότι η αύξηση των επιτοκίων και η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενδέχεται να
πυροδοτήσουν μια νέα κρίση χρέους, απευθύνει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF – την έκθεση παρουσιάζει το Money Review),
επισημαίνοντας ότι η στροφή στη ρητορική της ΕΚΤ έχει προκαλέσει σταθερή αύξηση στα spreads της περιφέρειας, με την Ιταλία και την Ελλάδα να
οδηγούν την τάση.
Η ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής θα είναι αδύνατη εάν η διεύρυνση των spreads εξελιχθεί σε μια κανονική κρίση χρέους, για αυτό και οι
αγορές ποντάρουν τώρα σε ένα νέο πλαίσιο στήριξης από την ΕΚΤ, τονίζει το IIF. Το πρόβλημα για την ΕΚΤ, αυτή τη φορά, θα είναι να «συμφιλιώσει»
ένα μόνιμο πλαίσιο στήριξης με τον κανόνα που της απαγορεύει την άμεση χρηματοδότηση μιας χώρας (no monetary financing rule), ώστε το πρόγραμμα
αυτό να μην αμφισβητηθεί νομικά.

Ω

Σε μία ακραία περίπτωση, εάν θέσει ένα ανώτατο επιτρεπτό όριο για τα spread, η ΕΚΤ ουσιαστικά θα δεσμεύεται να αγοράζει δυνητικά απεριόριστες
ποσότητες ομολόγων της περιφέρειας εάν η ανάπτυξη εξασθενήσει ή τα ελλείμματα διευρυνθούν. Μια τέτοια δέσμευση είναι αδιανόητη, ειδικά καθώς το
QE χρηματοδοτούσε –εμμέσως- το μεγαλύτερο μέρος των ελλειμμάτων της Ιταλίας και της Ισπανίας αφότου ξέσπασε η πανδημία, σημειώνουν οι
οικονομολόγοι του ινστιτούτου.

Κατά την άποψή τους, η πραγματική πρόκληση για την ΕΚΤ είναι η αντίθετη: Πώς θα απεξαρτηθούν οι χώρες της περιφέρειας από το QE.
Οι αγορές ομολόγων της ΕΚΤ χρηματοδότησαν πάνω από τα συνολικά χρέη που εκδόθηκαν το 2020 και το 2021, αλλά οι επενδυτές που επιβαρύνονται
λιγότερο –οι ξένοι- έχουν πουλήσει, γιατί βρίσκουν τις αποδόσεις των τίτλων υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το ρίσκο τους. Αυτή η πρόκληση είναι
ιδιαίτερα σημαντική στην Ιταλία, όπου σε αντίθεση με την Ισπανία, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να εμφανίζονται πωλητές στα ομόλογά της, τονίζει το
IIF.

Υποθετικά, η αύξηση των αποδόσεων θα μπορούσε να αποκαταστήσει κάπως την ισορροπία στην αγορά, δελεάζοντας τους ιδιώτες επενδυτές να
αγοράσουν και πάλι ομόλογα της περιφέρειας. Η πρόκληση για την ΕΚΤ θα είναι να διαχειριστεί αυτή την αύξηση των αποδόσεων χωρίς να παραβιάσει
τον κανόνα του «no monetary financing».
Ποια λύση προτείνει το IIF; «Η σύστασή μας (προς την ΕΚΤ) θα ήταν να αποφύγει αυτή την πρόκληση εντελώς και να καθυστερήσει την ομαλοποίηση
της πολιτικής της, καθώς περιμένουμε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα σύρει την Ευρωζώνη σε ύφεση φέτος», σημειώνουν οι αναλυτές.
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