
 
Αγαπητέ πελάτη, 

 

Βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, EURIBOR, και επιτόκια αναφοράς σε ξένο νόμισμα 
Η παρούσα επιστολή αποτελεί γενική ενημέρωση για την μεταβολή των επιτοκίων αγοράς. 

Βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Η αλματώδης αύξηση των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, οι πιέσεις από την πλευρά της ζήτησης και τα 

φαινόμενα συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς εξακολουθούν να συντελούν στην άνοδο του πληθωρισμού. Για 

να διασφαλιστεί η έγκαιρη επαναφορά του πληθωρισμού σε χαμηλότερα επίπεδα,  το Διοικητικό Συμβούλιο Νομισματικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ ως 

ακολούθως: 

Βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

Ημερομηνία (με ισχύ από) 18 Σεπτ. 2019 27 Ιουλ. 2022 14 Σεπτ. 2022 2 Νοεμ. 2022 

Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης 
[Marginal Lending Facility] 

0.25% 0.75% 1.50% 2.25% 

Επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης) 
[Main Refinancing Operations (MRO rate)] 

0.0% 0.50% 1.25% 2.00% 

Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 
[Deposit Facility] 

-0.50% 0% 0.75% 1.50% 

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, επειδή ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλός και είναι πιθανόν να παραμείνει 

σε επίπεδα πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για παρατεταμένη χρονική περίοδο, αναμένεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 

Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια περαιτέρω. Καθώς οι τρέχοντες παράγοντες διαμόρφωσης του 

πληθωρισμού αρχίσουν να εξασθενούν με την πάροδο του χρόνου και η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 

θα μεταδίδεται στην οικονομία και στον καθορισμό των τιμών, αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, όπου σε 

τέτοια περίπτωση ενδεχομένως  η ΕΚΤ να αποφασίσει να μειώσει τα επιτόκια. 

 

Τα Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ τα οποία ισχύουν από καιρό σε καιρό δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ1 και είναι δυνατόν 

να αυξάνονται ή να μειώνονται από καιρό σε καιρό. 

 

Οι πιο πάνω αλλαγές επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 

(επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης/ECB MRO rate), ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας. 

 

Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω, το EURIBOR επίσης βρίσκεται σε σταθερά ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες.  
 
Το EURIBOR παρέχεται από τον διαχειριστή του EURIBOR που είναι το  Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Χρηματαγορών (European 
Money Markets Institute - EMMI2), και είναι δυνατόν να αυξάνεται ή να μειώνεται από καιρό σε καιρό. 
 
Μεταβολές του EURIBOR επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που συνδέονται με το EURIBOR, ανάλογα 
με τις πρόνοιες της σχετικής συμφωνίας. 
 

Επιτόκια αναφοράς για πιστωτικές διευκολύνσεις σε ξένο νόμισμα 

Τα επιτόκια αναφοράς για πιστωτικές διευκολύνσεις σε κύρια ξένα νομίσματα (όπως το Δολάριο ΗΠΑ (USD), Στερλίνα 
(GBP), Ελβετικό Φράγκο (CHF), κτλ.) επίσης βρίσκονται σε ανοδική τάση τους τελευταίους μήνες. 
 
Μεταβολές στα προαναφερθέντα επιτόκια αναφοράς επηρεάζουν τη δόση των πιστωτικών διευκολύνσεων που 
συνδέονται με τα επιτόκια αναφοράς για πιστωτικές διευκολύνσεις σε ξένο νόμισμα , ανάλογα με τις πρόνοιες της σχετικής 
συμφωνίας. 
 
 
Με εκτίμηση, 

Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

 
1 https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html 
2 EURIBOR: www.emmi-benchmarks.eu 


