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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων  

  Βέρνη, 24 Μαρτίου 2023  

ΘΕΜΑ: Νέα αύξηση κατά 0,5% του βασικού επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας 
(SNB), σε +1,5%. 

Α. Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε χθες πως αυστηροποιεί περαιτέρω 
τη νομισματική πολιτική της και αυξάνει το βασικό της επιτόκιο (Leitzins) περαιτέρω κατά 0,5 
ποσοστιαίες μονάδες, στο +1,5%. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπεί να αντισταθμίσει την εκ νέου 
αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων, χωρίς ταυτόχρονα να αποκλείει την ανάγκη πρόσθετων 
αυξήσεων των επιτοκίων στο μέλλον, για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών 
μεσοπρόθεσμα. Προκειμένου να διασφαλιστούν κατάλληλες νομισματικές συνθήκες, η 
Κεντρική Τράπεζα δηλώνει έτοιμη να παρέμβει εκ νέου στην αγορά συναλλάγματος, αν 
χρειαστεί, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία τρίμηνα, πρωτίστως με πωλήσεις 
συναλλάγματος. 
 Η αλλαγή του επιτοκίου θα ισχύσει από σήμερα, 24 Μαρτίου 2023. Καταθέσεις όψεως 
των τραπεζών στην SNB τοκίζονται μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου με το βασικό επιτόκιο της 
SNB του 1,5%. Υπόλοιπα πάνω από αυτό το όριο θα τοκίζονται με επιτόκιο 1,0%, διατηρώντας 
έτσι τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαφορά του 0,5%  σε σχέση με το βασικό επιτόκιο της SNB. 

Β. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της SNB, ο πληθωρισμός αυξήθηκε και πάλι από την 
αρχή του έτους και ανήλθε σε +3,4% τον Φεβρουάριο. Παραμένει έτσι πολύ πάνω από το 
εύρος-στόχο που η SNB απαιτεί, δηλ. μεταξύ 0% και 2%, για τη διατήρηση της σταθερότητας 
των τιμών, οποία είναι και η πρωταρχική της αποστολή. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού 
οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια, τις τουριστικές υπηρεσίες 
και τα τρόφιμα.  
 Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών λαμβάνουν πλέον χώρα σε ευρεία βάση. Σύμφωνα με 
τελευταία στοιχεία, εκτιμάται ότι ήδη το 40% των αγαθών που περιλαμβάνονται στον εθνικό 
δείκτη τιμών καταναλωτή εμφανίζουν πληθωρισμό τουλάχιστον +2%. Αυτό δυσχεραίνει το έργο 
της SNB να μειώσει την τιμή του πληθωρισμού εντός του εύρους-στόχου και συνοδεύεται από 
τον κίνδυνο να παγιωθεί ο αυξημένος πληθωρισμός. Μια άλλη πρόκληση είναι ότι ο 
πληθωρισμός είναι πιθανό να επιταχυνθεί και πάλι προς το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ελβετικού Ινστιτούτου Έρευνας του Οικονομικού Κύκλου (KOF), διότι η 
αναμενόμενη αύξηση του επιτοκίου αναφοράς (Referenzzinssatz) θα οδηγήσει λογικά σε 
υψηλότερα ενοίκια. 
 Η νέα υπό όρους πρόβλεψη της SNB για τον πληθωρισμό βασίζεται στην υπόθεση ότι το 
βασικό επιτόκιο της SNB θα παραμείνει 1,5% καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης. Οι 
ισχυρότερες δευτερογενείς επιδράσεις και η περαιτέρω αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων 
από το εξωτερικό έχουν ως συνέπεια η νέα πρόβλεψη, για την περίοδο έως τα μέσα του 2025, 
να αποβαίνει υψηλότερη από την προηγούμενη. Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, ο 
πληθωρισμός αναμένεται να κυμανθεί, κατά μέσο όρο, στο +2,6% για το 2023 και +2,0% για το 
2024 και το 2025. Στο τέλος της περιόδου πρόβλεψης θα διαμορφωθεί στο +2,1%. Χωρίς τη 
σημερινή αύξηση των επιτοκίων, η SNB αξιώνει πως η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό θα ήταν 
ακόμη υψηλότερη μεσοπρόθεσμα. 

Γ. Λόγω των τελευταίων δραματικών γεγονότων γύρω από την Credit Suisse, το 
πραγματικό κύριο θέμα της αξιολόγησης της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή ο καθορισμός του 
βασικού επιτοκίου, σχεδόν ξεχάστηκε στον εδώ δημόσιο διάλογο. Η SNB βρέθηκε εδώ 
αντιμέτωπη με ένα δίλημμα: Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός του 3,4% βρίσκεται πολύ πάνω 
από το εύρος-στόχο, γεγονός που έκανε μια αύξηση του επιτοκίου να φαίνεται προφανής. Από 
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την άλλη πλευρά, η τραπεζική κρίση προκαλεί νευρικότητα και οδήγησε πρόσφατα σε 
εκκλήσεις προς την SNB να μην ρίξει «λάδι στη φωτιά» και να απέχει προσωρινά από την 
αύξηση του βασικού της επιτοκίου. 
 Στη νομισματική της πολιτική, ωστόσο, η SNB τραβάει μία σαφής διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ της τραπεζικής κρίσης και της καταπολέμησης του πληθωρισμού. Λαμβάνοντας υπόψη 
τους δύο θεμελιώδεις στόχους που διέπουν τη λειτουργία της, δηλ. της σταθερότητας των 
τιμών και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, η προτεραιότητά της είναι σαφώς η 
συγκράτηση του πληθωρισμού. Επομένως και όπως αναμενόταν, αύξησε το βασικό επιτόκιο 
περαιτέρω κατά 50 μονάδες βάσης, στο +1,5%.  
 Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ανάλογα βήματα αυξήσεων. 
Τα επιτόκια στην Ελβετία, συγκρινόμενα διεθνώς, εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλό 
επίπεδο και σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της SNB, κ. Thomas Jordan, τόνισε πως «…εάν δεν 
σφίξει κανείς τώρα τα χαλινάρια -ή τα σφίξει πολύ αργά- υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστεί να τα 
σφίξει ακόμη περισσότερο σε μεταγενέστερο χρόνο.» Εκτιμήσεις εδώ τραπεζικών κύκλων 
θεωρούν πιθανή την άνοδο του βασικού επιτοκίου της SNB έως και το επίπεδο του +2,25%, 
εντός του τρέχοντος έτους. 

Δ. Η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με την SNB, αναπτύχθηκε ελάχιστα κατά το δ΄ 
τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός σε πολλές χώρες παρέμεινε πολύ πάνω από τους στόχους των 
κεντρικών τραπεζών. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλές κεντρικές τράπεζες περιόρισαν περαιτέρω τη 
νομισματική τους πολιτική.  
 Οι προοπτικές ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα τρίμηνα 
παραμένουν συγκρατημένες. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει προς το 
παρόν αυξημένος σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να επιστρέψει σε πιο ήπια 
επίπεδα, όχι μόνο χάρη στην ακολουθούμενη περιοριστική νομισματική πολιτική, αλλά και 
εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής επιβράδυνσης. Αυτό το σενάριο για την παγκόσμια 
οικονομία υπόκειται σε σημαντικούς κινδύνους, ιδίως λόγω της πρόσφατης αναταραχής στον 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Ε. Στην Ελβετία, σύμφωνα με την SNB, το ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο το δ΄ τρίμηνο. Ο τομέας 
των υπηρεσιών έχασε τη δυναμική του, ενώ η προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία μειώθηκε και 
πάλι ελαφρά. Στο σύνολο του 2022, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +2,1%. Η αγορά εργασίας παρέμεινε 
εύρωστη και οι συνολικές παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας αξιοποιήθηκαν σε καλό 
βαθμό, καθ’όλο το έτος.  
 Παρά την ελαφρά ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας τους τελευταίους μήνες, 
η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει μέτρια για το υπόλοιπο του έτους. Η περιορισμένη 
ζήτηση από το εξωτερικό και η απώλεια αγοραστικής δύναμης, λόγω του πληθωρισμού, θα 
έχουν ανασχετική επίδραση. Συνολικά, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου +1% φέτος. 
Η ανεργία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού θα 
μειωθεί κάπως. 
 Όπως συμβαίνει και για την παγκόσμια οικονομία, οι προβλέψεις της SNB για την 
Ελβετία υπόκεινται επίσης σε μεγάλη αβεβαιότητα. Βραχυπρόθεσμα, οι κύριοι κίνδυνοι είναι 
μια οικονομική ύφεση στο εξωτερικό και οι αρνητικές επιπτώσεις της αναταραχής στον 
παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η αύξηση των ενυπόθηκων δανείων παρέμεινε σε μεγάλο 
βαθμό αμετάβλητη τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι τιμές των οικιστικών ακινήτων παρουσιάζουν 
σημάδια επιβράδυνσης. Τα τρωτά σημεία της αγοράς ενυπόθηκων δανείων και ακινήτων 
παραμένουν. 
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