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Capital Economics: Το κόστος για τα νοικοκυριά από την αύξηση των
επιτοκίων της ΕΚΤ
Η εποχή των πολύ χαμηλών επιτοκίων την οποία είχαν συνηθίσει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά τελειώνει και οι
αυξήσεις στους τόκους για στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα πιέσουν ακόμα
περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και θα επιδράσουν αρνητικά στην ανάπτυξη, προειδοποιεί η
Capital Economics. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οίκου, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα δουν τους τόκους
που πληρώνουν να τετραπλασιάζονται ως ποσοστό των εισοδημάτων τους, τα επόμενα χρόνια.
Η Capital Economics προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανοίξει τον κύκλο αύξησης των
επιτοκίων τον Ιούλιο, με 25 μονάδες βάσης (χωρίς να αποκλείει και μια μεγαλύτερη αύξηση). Θα ακολουθήσουν
άλλες δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης έκαστη τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο και μετά πέντε κινήσεις
μέσα στο 2023, που συνολικά θα φέρουν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ από το -0,5% στο 1,5%.
«Τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη έχουν συνηθίσει σε πολύ χαμηλά επιτόκια, με το κόστος του δανεισμού τόσο για
αγορές κατοικίας όσο και στην καταναλωτική πίστη να βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα εδώ και αρκετά
χρόνια», εξηγούν οι αναλυτές της Capital Economics.
Το πόσο θα επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες, όπως το πώς μετακυλίονται
τα επιτόκια της ΕΚΤ στο κόστος δανεισμού, το μερίδιο των δανείων που είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και τη
διάρκεια των δανείων.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η Capital Economics υπολογίζει ότι οι πληρωμές τόκων των νοικοκυριών της
Ευρωζώνης θα αυξηθούν από το 0,5% που ήταν το 2021 σε πάνω από 2% έως τα τέλη του 2023. Η επιβάρυνση
δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν πριν από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση και η στροφή στα
μακροπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου κατά την τελευταία δεκαετία προστατεύει κάπως τα
νοικοκυριά, εξηγούν οι αναλυτές.
Συνέχεια…
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«Σε μία περίοδο όπου το κόστος των τροφίμων και της ενέργειας εκτινάσσονται και οι μισθοί δεν έχουν αρχίσει
ακόμα να αυξάνονται
ουσιαστικά, αυτό προσθέτει μία ακόμα δυσκολία για τα νοικοκυριά και αποτελεί έναν
/
αρνητικό παράγοντα κινδύνου για την πρόβλεψή μας ότι η ανάπτυξη θα αρχίσει να ανακάμπτει από το τέταρτο
τρίμηνο και μετά, καθώς ο πληθωρισμός θα μετριάζεται», καταλήγει η Capital Economics.

Πηγή: Capital Economics
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«Πεπεισμένη ότι η Ευρώπη οδεύει προς την ύφεση»
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup Jane Fraser δήλωσε στο CNBC ότι είναι πεπεισμένη ότι η Ευρώπη
οδεύει προς την ύφεση.
Μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τη Δευτέρα, η Fraser δήλωσε ότι μια σειρά παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και της επακόλουθης ενεργειακής κρίσης, έχουν αφήσει
την Ευρώπη ευάλωτη σε μια σημαντική ύφεση, ακόμη και καθώς άλλα μέρη του κόσμου δείχνουν κάποια
σημάδια ανθεκτικότητας.
"Η Ευρώπη βρίσκεται ακριβώς στη μέση της καταιγίδας από τις αλυσίδες εφοδιασμού και από την ενεργειακή
κρίση", δήλωσε.
Ερωτηθείσα αν οι παράγοντες αυτοί την έχουν πείσει ότι η Ευρώπη θα πέσει ύφεση, η Fraser απάντησε:
"Ναι".
Το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες εν μέσω των ρωσικών κυρώσεων,
ενώ μια ευρύτερη άνοδος του πληθωρισμού τροφοδοτεί μια κρίση κόστους ζωής.
Η ίδια δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την ύφεση. Ωστόσο, η πρόβλεψή της τον Οκτώβριο του 2021 για έναν
"άγριο χειμώνα" για τις αγορές αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό ακριβής, με τις χρηματιστηριακές αγορές να
ξεκινούν ένα μεγάλο sell-off στις αρχές του 2022 με απώλειες που διευρύνονται μέχρι σήμερα.
Οι ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν επιδείξει "μεγαλύτερη ανθεκτικότητα" στην οικονομία, την αγορά
εργασίας και μεταξύ των καταναλωτών, μπορεί ακόμη να αποφύγουν την ύφεση, δήλωσε η Fraser. Ακόμα,
πολλά εξαρτώνται από το πώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διεξάγει τη στρατηγική της για την
αύξηση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός εκτινάσσεται όλο και υψηλότερα.
"Υπάρχει κάποιο μαξιλάρι εκεί", είπε. "Θα φανεί αν θα χρησιμοποιηθεί με σύνεση ή όχι".
Η Ασία, εν τω μεταξύ, ανακάμπτει καλά από την πανδημία του κορονοϊού και επιδεικνύει "μια αίσθηση
αισιοδοξίας", είπε.
Συνέχεια…
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Η Fraser μιλούσε σε πάνελ με τίτλο "Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές", στο οποίο συμμετείχε ο Francois
Villeroy de Galhau, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας και αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.
Ο Villeroy de Galhau δήλωσε ότι "διαφωνεί" με την πρόβλεψη της Fraser για την ευρωπαϊκή οικονομία,
χαρακτηρίζοντάς την αντίθετα "ανθεκτική".
"Το κύριο πρόβλημα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, είναι ο πληθωρισμός", είπε. "Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο πρέπει να ομαλοποιήσουμε τη νομισματική πολιτική".
Η ΕΚΤ έδωσε την Παρασκευή την ισχυρότερη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι σύντομα θα αρχίσει να αυξάνει τα
επιτόκια - ενδεχομένως τον Ιούλιο - με τους αναλυτές της αγοράς να κάνουν πλέον λόγο για τουλάχιστον
τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.
Η ΕΚΤ αντιστέκεται εδώ και καιρό στις αυξήσεις των επιτοκίων, επιμένοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές θα
μειωθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Σημειώνεται ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης σημείωσε ρεκόρ για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Απρίλιο, καθώς
ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο επακόλουθος αντίκτυπος στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης επιβάρυναν
την οικονομία της περιοχής.
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Goldman Sachs: Στα πρόθυρα χρεοκοπίας 22 Κινεζικοί κολοσσοί real
estate
Η επιλεκτική χρεοκοπία της Evergrande, του κινεζικού κολοσσού του real estate, που έφερε την κινεζική
οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης δεν είναι παρά μόνο η κορυφή του παγόβουνο που απειλεί την ισχυρή
οικονομία της Ασίας.
Οι κινεζικές χρεοκοπίες στα ακίνητα, μετά και την υπόθεση της Kaisa Group Holdings, έχουν αυξηθεί τον
τελευταίο χρόνο σε βαθμό που οι αναλυτές της Goldman Sachs βλέπουν μπροστά τους να εξελίσσεται το
χειρότερο σενάριο στην κινεζική κτηματαγορά.
Είκοσι δύο κινεζικές εταιρείες real estate, που κατέχουν ομόλογα υψηλής απόδοσης, είτε έχουν αθετήσει από
την αρχή του 2022 την πληρωμή τους σε δολάρια είτε ανέβαλαν την αποπληρωμή τους με ανταλλαγές
ομολόγων, σύμφωνα με τους αναλυτές Kenneth Ho και Chakki Ting.
«Δεδομένης της μεγάλης πίεσης που δέχεται η αγορά ακινήτων στην Κίνα, αυξάνουμε για αθέτηση
αποπληρωμής του δείκτη FY22 China Property HY στο 31,6% (από 19,0% το 2021), η οποία ήταν η
υψηλότερη
που
είχε
καταγραφεί
μέχρι
τότε»,
ανέφεραν
οι
αναλυτές
στο
CNBC.
Αλματώδη όμως είναι και η εκτίμηση για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας κινεζικών εταιρειών υψηλής απόδοσης
μέσα στο 2022 καθώς φτάνει στο 15,5%, από 9,3% .
Κι αυτό όταν η αγορά ακινήτων αποτελεί πάνω από το ¼ της οικονομίας της Κίνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις
της Moody's.
Συνέχεια…
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Το Πεκίνο προσπάθησε τα τελευταία δύο χρόνια να περιορίσει την κερδοσκοπία στην κάποτε «καυτή» αγορά
ακινήτων, με τις ρυθμιστικές αρχές να έχουν επικεντρωθεί ειδικά στη μείωση της εξάρτησης των
κατασκευαστών ακινήτων ώστε τα χρέη τους να μην επηρεάζουν την ανάπτυξη.
Μετά την επιλεκτική χρεοκοπία της Evergrande, το Πεκίνο προσπαθεί να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο
να υπάρξουν κι άλλες χρεοκοπίες στο χώρο.
«Είναι απίθανο να δούμε μια ευρύτερη ανάκαμψη στο China Property HY έως ότου οι πωλήσεις ακινήτων
αρχίσουν να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης», αναφέρουν οι αναλυτές της Goldman Sachs.
«Πιστεύουμε ότι απαιτούνται περαιτέρω μέτρα χαλάρωσης προτού ανακάμψουν οι πωλήσεις ακινήτων,
ιδιαίτερα με τα σκληρά lockdown που ισχύουν σε πολλές κινεζικές πόλεις μεταξύ των οποίων και στην
Σανγκάη» αναφέρουν εστιάζοντας στο γεγονός ότι η κτηματαγορά έχει ουσιαστικά «παγώσει» αυτό το
διάστημα.
Σύμφωνα με ανάλυση της Goldman, Ο ημερήσιος όγκος ουναλλαγών ακινήτων σε 30 μεγάλες πόλεις μειώθηκε
κατά
50%
από
έτος
σε
έτος
τον
Μάι.
Ω
Αυτόν τον μήνα, οι κινεζικές αρχές μείωσαν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ενώ πολλές τοπικές
κυβερνήσεις έχουν επίσης μειώσει τις προκαταβολές ή ανακοίνωσαν άλλα μέτρα για να διευκολύνουν την
αγορά ακινήτων σε τοπικό επίπεδο.
Οι μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής κυβέρνησης στέλνουν ένα σημαντικό μήνυμα στήριξης της πολιτικής
για την αγορά ακινήτων, δήλωσε ο Larry Hu, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στη Macquarie.
Επισήμανε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η πολιτική ιδιοκτησίας του Πεκίνου ήταν τόσο αυστηρή που το μέσο
επιτόκιο στεγαστικών δανείων ήταν υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο δανείου, το οποίο είναι «εξαιρετικά
ασυνήθιστο».
Ο Απρίλιος αναμένεται να είναι ο χειρότερος μήνας για την κτηματαγορά μέσα στο 2022, σύμφωνα με τον Hu
καθώς η ανεργία έχει σκαρφαλώσει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ζήτηση ακινήτων και πιστώσεων έχει μειωθεί
τόσο πολύ, που «οι πολιτικοί δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να λάβουν μέτρα για τη διάσωση της στεγαστικής
αγοράς».
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