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Σχετ: Η επιστολή σας (QZ-001)

[Το παρόν κείμενο διορθώθηκε προκειμένου να φανεί ότι το ισχύον επιτόκιο για την πιο πρόσφατη δέσμη
ΣΠΠΜΑ θα είναι κατά 50 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που θα εφαρμόζεται στις πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης.]

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητέ κύριε Φράγκο,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε η κα Irene Tinagli, Πρόεδρος της Επιτροπής
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στις 20 Ιανουαρίου 2020.
Στην επιστολή σας αναφερθήκατε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι
επιχειρήσεις ως προς την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Ζητήσατε να πληροφορηθείτε τα ποσά που
έχει χορηγήσει το Ευρωσύστημα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τους όρους που διέπουν αυτές τις
χορηγήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα ποσά έχουν διοχετευθεί με τη μορφή πιστώσεων στα
ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
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Τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλεξιμότητας όπως ορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή για τη Γενική Τεκμηρίωση1, υπόκεινται στους
ίδιους κανόνες και διαδικασίες όπως οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος από
οποιαδήποτε άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ. Στο πλαίσιο των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργεί
το Ευρωσύστημα, παρέχονται πιστώσεις κεντρικής τράπεζας σε οικονομικά εύρωστους αντισυμβαλλομένους
έναντι κατάλληλων εξασφαλίσεων, όπως απαιτείται από το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 2019, οι εξασφαλίσεις που
χρησιμοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες περιλάμβαναν κυρίως καλυμμένες ομολογίες και δανειακές
απαιτήσεις. Ως εξασφαλίσεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης μικρές ποσότητες – μη ελληνικών – κρατικών
ομολόγων, καθώς και ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών, όπως επίσης τραπεζικά και εταιρικά ομόλογα.
Η συνολική προσφυγή των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος
ανήλθε σε περίπου 12,4 δισεκ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2020.2 Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, περίπου τα τρία
τέταρτα του μέσου συνολικού δανεισμού των ελληνικών τραπεζών στη διάρκεια του προηγούμενου έτους
είχαν τη μορφή στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ). Οι όροι αυτών
των πράξεων προσαρμόστηκαν πρόσφατα με σκοπό τη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής διαταραχής και της αυξημένης
αβεβαιότητας. Όπως ανακοινώθηκε σε δελτίο Τύπου της ΕΚΤ στις 30 Απριλίου 2020, το ισχύον επιτόκιο για
την τελευταία σειρά των ΣΠΠΜΑ, δηλ. των ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ, μειώνεται προσωρινά κατά επιπλέον 25 μονάδες
βάσης για ένα έτος, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2020, και θα είναι κατά 50 μονάδες βάσης
χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο που θα ισχύει στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) του
Ευρωσυστήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.3 Επιπλέον, οι ΣΠΠΜΑ,
συμπεριλαμβανομένων των ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ4, περιλαμβάνουν σαφείς όρους που αποβλέπουν στη χαλάρωση των
όρων χορήγησης πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα και στην τόνωση των τραπεζικών χορηγήσεων προς
την πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα, για τους αντισυμβαλλομένους των οποίων οι αποδεκτές καθαρές
χορηγήσεις από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 υπερβαίνουν το επίπεδο αναφοράς των
καθαρών χορηγήσεών τους, το επιτόκιο των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ θα είναι κατά 50 μονάδες βάσης
χαμηλότερο από το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων που θα ισχύει καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου. Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ είναι
0,00% και το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων είναι -0,50%.
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Βλ. την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/60, όπως τροποποιήθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που διέπουν τα μέσα νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στον
δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στη διεύθυνση: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/html/index.en.html.

Βλ. τη λογιστική κατάσταση της Τράπεζας της Ελλάδος στη διεύθυνση https://www.bankofgreece.gr/Publications/finan
cialstat201911.pdf και τη μηναία μη ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος στη διεύθυνση
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/dis/html/index.en.html
3
Για το χρονικό διάστημα που ακολουθεί, οι όροι που ανακοινώθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της
αντίστοιχης ΣΠΠΜΑ. Κάθε ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ έχει διάρκεια τριών ετών από την ημερομηνία διακανονισμού της. Βλ. επίσης το
έγγραφο «Indicative calendar for the third series of targeted longer-term refinancing operations» στον δικτυακό τόπο της
ΕΚΤ.
4
Βλ. επίσης «Targeted longer-term refinancing operations (TLTROs)» στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.
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Γενικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, χάρη στην ενίσχυση του διευκολυντικού χαρακτήρα της νομισματικής
πολιτικής, και μέσω των ΣΠΠΜΑ, οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των χορηγήσεων για
παραγωγικές δραστηριότητες, τα μη συμβατικά μέτρα που έχει λάβει η ΕΚΤ συνέβαλαν σημαντικά στη
μείωση των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων σε όλους τους τομείς και τις χώρες της ζώνης του ευρώ,
ιδίως για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε χώρες της ζώνης του ευρώ που ήταν περισσότερο
εκτεθειμένες σε αναταράξεις. Τα επιτόκια χορηγήσεων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στη ζώνη
του ευρώ υποχώρησαν κατά 147 μονάδες βάσης από τον Μάιο του 2014 μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Στην
Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησαν κατά 272 μονάδες
βάσης την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Παρομοίως, η δυναμική του όγκου χορηγήσεων βελτιώθηκε
σημαντικά. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων από τις ελληνικές τράπεζες προς τις ελληνικές μη
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν θετικός από το τέλος του 2018 και διαμορφώθηκε στο 3,5% τον Μάρτιο
του 2020, αυξημένος κατά 7,9 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάιο του 2014.

Με εκτίμηση,
[υπογραφή]
Christine Lagarde
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