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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων  

  Βέρνη, 20 Μαρτίου 2023  
  

ΘΕΜΑ: Ζημίες ύψους 132,5 δισ. CHF της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας (SNB) για το έτος 
2022. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανέφερε 
ζημίες ύψους -132,5 δισ. CHF για το έτος 2022 (προηγούμενο έτος: κέρδη ύψους +26,3 δισ. 
CHF). 

Η ζημία από θέσεις σε ξένο νόμισμα ανήλθε σε -131,5 δισ. CHF και η ζημία από θέσεις 
σε ελβετικό φράγκο σε -1,0 δισ. CHF. Υπήρξε κέρδος αποτίμησης ύψους +0,4 δισ. CHF για το 
χαρτοφυλάκιο χρυσού. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 0,4 δισ. CHF. Η SNB καθόρισε την 
κατανομή στις προβλέψεις για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα για το προηγούμενο οικονομικό 
έτος σε 9,6 δισ. CHF.  

Αφού ελήφθη υπ’όψιν το υφιστάμενο αποθεματικό διανομής ύψους 102,5 δισ. CHF, 
προέκυψε ζημία ισολογισμού ύψους -39,5 δισ. CHF. Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας περί Κεντρικής Τράπεζας και της Συμφωνίας Διανομής Κερδών μεταξύ του 
Ομοσπονδιακού Υφυπουργείου Οικονομικών και της SNB, η εν λόγω ζημία ισολογισμού 
καθιστά αδύνατη, για το οικονομικό έτος 2022, τόσο τη διανομή μερίσματος στους μετόχους 
της SNB, όσο και τη διανομή κερδών στη Συνομοσπονδία και στα καντόνια.  

Αυτό θα έχει ως συνέπεια να λείψει το προσδοκώμενο ποσό των -670 εκατ. CHF από τον 
φετινό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, όπως θα συμβεί ανάλογα και για τους περισσότερους 
προϋπολογισμούς των καντονίων. Τόσο η Συνομοσπονδία, όσο και τα καντόνια είχαν συνηθίσει 
τα τελευταία έτη στη «γενναιοδωρία» της SNB και την προεξοφλούσαν συστηματικά στην 
κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών τους (π.χ. φετινή απώλεια αναμενόμενων -200 εκατ. 
CHF από το καντόνι της Ζυρίχης). 

Σε ότι αφορά στη ζημία από θέσεις σε ξένο νόμισμα (-131,5 δισ. CHF, το προηγούμενο 
έτος: +25,7 δισ. CHF), τα έσοδα από τόκους και μερίσματα ανήλθαν σε +7,4 δισ. CHF και +4,4 
δισ. CHF, αντίστοιχα. Υπήρξαν απώλειες τιμών ύψους -72,0 δισ. CHF σε έντοκα χρεόγραφα και 
ύψους -41,3 δισ. CHF σε μετοχικούς τίτλους. Οι σχετιζόμενες με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
ζημίες ανήλθαν συνολικά σε -29,8 δισ. CHF. Κύριες αιτίες για τις σημαντικές απώλειες της 
κατηγορίας αυτής, εντός του 2022, αποτελούν οι συχνές παρεμβάσεις της SNB στην αγορά 
συναλλάγματος προς σταθεροποίηση των τιμών και της ισοτιμίας του φράγκου, η μεταβολή 
των επιτοκίων και η ισχυροποίηση του φράγκου μετά την αύξηση των επιτοκίων (ετήσια 
μεταβολή [2022/21] ισοτιμιών έναντι του φράγκου: EUR -4,9%; USD +0,9; JPY -11,9%; GBP -
9,8%; CAD -5,4%) 

Σε ότι αφορά στη ζημία από τις θέσεις σε ελβετικό φράγκο (-1,0 δισ. CHF, προηγούμενο 
έτος: κέρδος +1,1 δισ. CHF ), προήλθε κυρίως από απώλειες τιμών σε έντοκα μέσα, καθώς και 
από τόκους που καταβλήθηκαν σε λογαριασμούς όψεως. Οι τόκοι που καταβλήθηκαν για τα 
υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών υπερέβησαν τους αρνητικούς τόκους που χρεώθηκαν 
μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2022. 

Στο τέλος του 2022, η τιμή του χρυσού διαμορφώθηκε στα 53.941 CHF ανά χιλιόγραμμο, 
+0,7% υψηλότερα από ό,τι στο τέλος του 2021 (53.548 CHF/kg). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
κέρδος αποτίμησης ύψους +0,4 δισ. CHF για τα αμετάβλητα αποθέματα χρυσού των 1.040 
τόνων. 
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Προβλέψεις για συναλλαγματικά αποθέματα 

Για τον προσδιορισμό της κατανομής σε ένα έτος, χρησιμοποιείται το διπλάσιο του 
μέσου ονομαστικού ρυθμού αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά την 
τελευταία πενταετία. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε περιόδους χαμηλών ρυθμών 
αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ οι χορηγήσεις για τα συναλλαγματικά αποθέματα παραμένουν 
επαρκείς, η «ελάχιστη ετήσια κατανομή», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι 10% του 
αποθέματος που καταγράφηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους. 

Δεδομένου ότι ο μέσος όρος αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ κατά την τελευταία 
πενταετία ήταν μόνο +0,8%, θα εφαρμοσθεί η αρχή της «ελάχιστης ετήσιας κατανομής» του 
10% για το οικονομικό έτος 2022, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 9,6 δισ. CHF  (προηγούμενο 
έτος: 8,7 δισ. CHF). Οι προβλέψεις για τα συναλλαγματικά αποθέματα θα αυξηθούν έτσι από 
95,7 δισ. CHF σε 105,2 δισ. CHF . 
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