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Αθήνα, 12/09/13
Προς:
Εθνική Τράπεζα
Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα
Υπ’ όψη Προέδρου κου Γ. Ζανιά
Διευθ. Συμβούλου κου Αλ. Τουρκολιά
τ. Τράπεζα Probank
Πειραιώς 74, 183 46 Μοσχάτο
Υπ’ όψη Γεν. Διευθυντή κου Ι. Τσιτσιρίδη
Υπουργείο Οικονομικών
Νίκης 5 – 7, 101 80 Αθήνα
Υπ’ όψη: Υπουργού κου Ι. Στουρνάρα
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Υπ΄οψη : Υπουργού κου Κωστή Χατζηδάκη
Υφυπουργού κου Νότη Μηταράκη
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη : Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
Αμερικής 21 Α, 106 72 Αθήνα
Υπ’ όψη: Προέδρου κου Γ. Ζανιά
Γεν. Γραμματέα κου Χρ. Γκόρτσου

Θέμα: Προς τα κάτω εναρμόνιση επιτοκίων δανεισμού απορροφηθείσας Τράπεζας Probank

Αξιότιμε κε Πρόεδρε και κε Διευθ/ντα Σύμβουλε
Όπως είναι γνωστό από 29/7/13 η Τράπεζα Probank λειτουργεί υπό το σχήμα της Εθνικής
Τράπεζας, η οποία με την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Probank συμβάλλει στην
αναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο του συστημικού της ρόλου.
Δυστυχώς ωστόσο και παρά την απορρόφηση από την Τράπεζα σας μόνο του υγιούς τμήματος
της Probank, σύμφωνα με αναφορές μελών μας τίποτα προς το καλύτερο δεν έχει αλλάξει για
τους δανειολήπτες ηλεκτροπαραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά της τράπεζας αυτής, οι
οποίοι συνεχίζουν να καταβάλλουν για τα μακροπρόθεσμα δάνεια τους επιτόκια της τάξης του
10% ή και περισσότερο και παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο στη Εθνική είναι
τουλάχιστον 300 μονάδες βάσης χαμηλότερο. Το πρόβλημα μάλιστα αποκτά ευρύτατη
διάσταση αφενός λόγω των οξύτατων προβλημάτων στις πληρωμές των παραγωγών από

ΛΑΓΗE αλλά και της οριζόντιας και ισοπεδωτικής εισφοράς του ν. 4093 που αυτοί υφίστανται
και αφετέρου επειδή η Probank διατηρούσε σημαντικά μεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων Φ/Β
πάρκων, που ήταν ίσως το τρίτο σε μέγεθος πανελλαδικά.
Το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα δεν εμπλέκεται με τις ζημίες του «κακού» τμήματος της
Probank, διευκολύνει εκτιμούμε άμεσα την δυνατότητα της προς τα κάτω εναρμόνισης των
επιτοκίων της, αφού εσείς ως συστημική τράπεζα δεν χρειάζεστε να ισορροπήσετε στο υψηλό
επιτοκιακό της επίπεδο ούτε πριν αλλά ούτε και μετά την απόκτηση του υγιούς μόνο τμήματος
της.
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα θέλαμε να μας γνωρίσετε πότε θα εναρμονιστούν προς τα κάτω τα
επιτόκια χορηγήσεων των υφιστάμενων δανείων προς τους ηλεκτροπαραγωγούς από Φ/Β της
απορροφηθείσας Probank στα επίπεδα της Εθνικής Τράπεζας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας
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