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Председница Европске централне банке (ЕЦБ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) рекла
је данас у Европском парламенту да није уверена у то да је инфлација достигла врхунац
након што је прешла највише забележене нивое у еврозони.

  

  

Лагард је такође рекла европским посланицама да ЕЦБ није готова са подизањем
каматне стопе чији је циљ ублажавање ефеката повећавања цена.

  

Према њеним речима, превише је неизвесности да би се знало да ли ће инфлација која је
у октобру износила 10,6 одсто, ускоро пасти у 19 земаља које користе евро.

  

Када се погледа у оно што тера цене да скачу, „невезано на то да ли се ради о храни или
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роби широке потрошње или о енергентима, ми не видимо компоненте или смер који би ме
натерао да поверујем да смо достигли врхунац инфлаторних кретања и да ће инфлација
убрзо опасти“, рекла је Лагард.

  

То, према њеним речима, значи да ће ЕЦБ „наставити да кроти инфлацију свим оруђима
која јој стоје на располагању“, а примарно кроз повећање каматне стопе, додала је она у
обраћању Комитета за економска и монетарна питања Европског парламента.

  

Након трећег великог повећања каматне стопе у октобру, што је најбржи икада
забележен ритам њиховог скакања навише, ЕЦБ, како је Лагард рекла, очекује да ће
„додатно повећавати стопе, до нивоа који је неопходан како би се обезбедило да се
инфлација у догледно време врати на средњорочни пројектовани проценат од два
одсто“.

  

ЕЦБ се придружила Федералним резервама САД и другим централним банкама широм
света у брзом подизању каматних стопа ради сузбијања инфлације која је подивљала
док се глобална економија прво опорављала од пандемије ковида-19 а онда се
погоршала услед инвазије Русије на Украјину која је изазвала рат у тој земљи.

  

Централне банке ризикују да доведу економије држава у рецесију док се свет бори са
енергетском кризом, растом цена хране и слабљењем валута у односу на долар.

  

(Бета)
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