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ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

 

Τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και με 
βάση  την  πρόσφατη  μελέτη  της  ΕΕΤ,  στην  πλειονότητα  τους  δεν  αντιμετωπίζουν 
προβλήματα  υπερχρέωσης,  αναφέρει  ο  γενικός  γραμματέας  της  Ελληνικής  Ένωσης 
Τραπεζών (ΕΕΤ) Χρήστος Γκόρτσος σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΠΕ‐
ΜΠΕ,  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει,  όπως  επισημαίνει,  ότι  δεν  υπάρχει  κάποιος  αριθμός 
νοικοκυριών που δεν έχει ξεπεράσει τα όρια. 

 

Ο  κ.  Γκόρτσος  τονίζει  ότι  το  ελληνικό  τραπεζικό  σύστημα δεν  είναι «μολυσμένο»  από  τις 
αιτίες ή  τις αφορμές που δημιούργησαν και συνδέονται με  την διεθνή χρηματοπιστωτική 
κρίση (όπως στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης κλπ.) και επισημαίνει ότι διεθνώς, 
σταδιακά,  «θα  αρχίσει  να  εξομαλύνεται  η  κατάσταση,  κανείς  όμως  δεν  μπορεί  να 
προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο που θα συμβεί αυτό». 

 

Ο  γενικός  γραμματέας  της  ΕΕΤ.  αναφερόμενος  στα  πλεονεκτήματα  της  δημιουργίας  του 
Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (ΣΕΠΑ), υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την μεγαλύτερη ασφάλεια 
που δημιουργείται στην  χρήση  των πιστωτικών καρτών,  καθώς και στις μεγάλες ευκολίες 
για τον απλό πολίτη στη μεταφορά κεφαλαίων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αναφέρεται 
επίσης  στον  εκπαιδευτικό  ρόλο  της  ΕΕΤ,  που  συμπληρώνει  80  χρόνια  λειτουργίας,  και 
γενικότερα στο ρόλο που διαδραματίζει. 

 

Ακολουθούν τα κύρια σημεία της συνέντευξης: 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Η  Ελληνική  Ένωση  Τραπεζών  (ΕΕΤ)  παρουσίασε,  με  πρωτοβουλία  της,  στην 
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την μελέτη με τίτλο «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος 
στην  ελληνική  οικονομία»,  την  οποία  και  δημοσιοποίησε.  Ποια  είναι  τα  βασικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη αυτή σχετικά με το επίπεδο υπερχρέωσης 
των ελληνικών νοικοκυριών, θέμα το οποίο αποτελεί τις τελευταίες εβδομάδες αντικείμενο 
συζήτησης και παράθεσης στοιχείων; 

 



ΑΠ:  Σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  της  ΕΕΤ,  δεν  υπάρχει  υπερχρέωση  των  ελληνικών 
νοικοκυριών,  με  την  έννοια  ότι  το  ποσοστό,  το  οποίο  αναλογεί  στην  αποπληρωμή  των 
δανειακών  υποχρεώσεων  ενός  νοικοκυριού,  σε  σχέση  με  το  δηλούμενο  εισόδημα,  δεν 
ξεπερνά  το  30%  για  την  συντριπτική  πλειονότητα  των  νοικοκυριών,  μολονότι  υπάρχουν 
νοικοκυριά που έχουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό επιβάρυνσης σε μηνιαία βάση. 

 

Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  τα  επίσημα  αυτά  στοιχεία  αναφέρονται  στο  ποσοστό  των 
δανειακών  υποχρεώσεων  σε  σχέση  με  το  δηλούμενο  εισόδημα,  σε  μια  χώρα  που,  όπως 
γνωρίζουμε, το εισόδημα που δηλώνεται στην εφορία, δεν ισούται πάντα υποχρεωτικά με 
το  πραγματικό  εισόδημα.  Άρα,  πιθανότατα,  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  να  φαίνεται  ότι 
υπάρχει  μια  μεγαλύτερη  επιβάρυνση  των  νοικοκυρών,  που  στην  πραγματικότητα  δεν 
ισχύει.  

 

ΕΡ:  Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  αυτά,  προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  υπάρχουν  περαιτέρω 
περιθώρια νέου δανεισμού για τα ελληνικά νοικοκυριά; 

 

ΑΠ:  Πρόσφατα  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  έχει  δημοσιοποιήσει  δύο  βασικούς  δείκτες  που 
συνδέονται  με  την  απάντηση  στην  ερώτηση  αυτή.  Το  49%  των  Ελλήνων  δεν  έχει  λάβει 
κανένα δάνειο,  γεγονός που σημαίνει  ότι  υπάρχει  ένας σημαντικός αριθμός πολιτών που 
μπορεί στο μέλλον να προσέλθει στις τράπεζες και να δανεισθεί.  

 

Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο είναι το ποσοστό των δανείων σε σχέση με το ΑΕΠ, το οποίο 
στην  Ελλάδα  παραμένει  από  τα  χαμηλότερα  στην  ΕΕ.  Υπό  αυτές  τις  προϋποθέσεις  και 
λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  θα  συνεχισθούν  οι  καλοί  ρυθμοί  ανάπτυξης,  τα  περιθώρια 
περαιτέρω ανάπτυξης του δανεισμού είναι ορατά, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην 
συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. 

 

ΕΡ: Η ΕΕΤ γιορτάζει φέτος τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της και αριθμεί 27 τράπεζες‐μέλη με 
σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό. Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι προκλήσεις που έχει να 
αντιμετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ποια μπορεί να είναι η συμβολή της ΕΕΤ;  

 

ΑΠ: Ο ρόλος της ΕΕΤ είναι αυτός που προβλέπεται από το καταστατικό της και εστιάζεται 
στην  στήριξη  των  προσπαθειών  των  τραπεζών‐μελών  της  και  στην  εκπροσώπηση  των 
θέσεων  τους  σε  θέματα  που  δεν άπτονται  του  τραπεζικού ανταγωνισμού,  αλλά  εκεί  που 
πραγματώνεται  η  τραπεζική  συνεργασία  τόσο  στην  Ελλάδα  όσο  και  στο  εξωτερικό. 
Ουδέποτε  η  ΕΕΤ  παρεμβαίνει  σε  θέματα  που  σχετίζονται  με  τιμές  και  με  θέματα  που 
αφορούν τον ανταγωνισμό.  



 

Ειδικότερα,  στις  γείτονες  χώρες,  όπου  οι  ελληνικές  τράπεζες  έχουν  αναπτύξει  σημαντική 
παρουσία,  η  ΕΕΤ  συνεργάζεται  ολοένα  και  περισσότερο  με  τις  Τραπεζικές  Ενώσεις  των 
χωρών αυτών, έτσι ώστε να διαμορφώνονται κοινές θέσεις όσον αφορά την εκπροσώπηση 
των τραπεζικών συστημάτων. 

 

ΕΡ:  Ποιες  είναι  ειδικότερα οι  πρωτοβουλίες  της  ΕΕΤ στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  και  της 
δημιουργίας του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών; 

 

ΑΠ:  Η  ΕΕΤ  παρέχει  εκπαιδευτικές  υπηρεσίες  προς  τις  τράπεζες‐μέλη  της  και  τους 
εργαζόμενους σε αυτές, συμπληρωματικά προς τα εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
που  οι  ίδιες  αναπτύσσουν,  παρέχοντας  μια  σειρά  σεμιναρίων  σε  θέματα  που  έχουν 
διατραπεζικό  χαρακτήρα  ή  σε  θέματα με  τα  οποία  η  ΕΕΤ  κατεξοχήν  ασχολείται  λόγω  της 
φύσης των εργασιών της, όπως και στη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών (SEPA). 

 

Για παράδειγμα, ενημερώνουμε τόσο τις τράπεζες‐ μέλη, μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, 
όσο και τους πελάτες των τραπεζών,  για το SEPA που θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 
2012. Προϊόντα SEPA υπάρχουν ήδη, η χρήση τους όμως είναι μικρή στην Ελλάδα και στις 
υπόλοιπες  χώρες  της  Ευρώπης,  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  ΕΕΤ  αναπτύσσει  εκπαιδευτικά 
προγράμματα για τις τράπεζες και αναλαμβάνει την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. 

 

ΕΡ:  Ειδικότερα,  όσον  αφορά  την  δημιουργία  του  SEPA,  ποια  θα  είναι  επιγραμματικά  τα 
οφέλη για τον πολίτη; 

 

ΑΠ:  Σε  ό,τι  αφορά  την  χρήση  καρτών,  η  δημιουργία  του  SEPA  θα  συμβάλει,  ώστε  να 
λειτουργούν  σε  ένα  ασφαλέστερο  περιβάλλον,  καθώς  θα  ενσωματώνουν  τέτοιου  είδους 
τεχνικές  προδιαγραφές,  ώστε  η  πιθανότητα  απάτης  να  μειώνεται.  Επίσης  οι  κάρτες  θα 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη την ζώνη του ευρώ και ενδεχομένως στην Ευρώπη με 
τους ίδιους όρους που χρησιμοποιούνται και στην Ελλάδα. 

 

Σε  ό,τι  αφορά  μεταφορές  πιστώσεων,  πάγιες  εντολές  και  άμεσες  χρεώσεις  (μεταφορά 
κεφαλαίων), ο πολίτης θα μπορεί μέσα από ένα λογαριασμό σε οποιαδήποτε τράπεζα στην 
Ευρώπη  να  πραγματοποιεί  το  σύνολο  των  πληρωμών  του  σε  οποιαδήποτε  χώρα  της 
Ευρώπης. 

 



ΕΡ:  Ένα  σχεδόν  χρόνο  μετά  τη  χρηματοπιστωτική  κρίση  που  ξεκίνησε  από  τα  στεγαστικά 
δάνεια μειωμένης εξασφάλισης στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, ποιες εκτιμάτε 
ότι είναι οι σήμερα επιπτώσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα; 

 

ΑΠ:  Οι  ελληνικές  τράπεζες  δεν  συμπεριλαμβάνουν  στα  χαρτοφυλάκια  τους  ούτε  έχουν 
εκδώσει  τα  συγκεκριμένα  ομόλογα  CDO  που  αποτέλεσαν  την  αιτία  τις  διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής  κρίσης.  Λόγω  όμως  της  δυσπιστίας  σε  διεθνές  επίπεδο  για  το  ποια 
τράπεζα  έχει  τέτοιου  είδους  ομόλογα,  δημιουργήθηκε  μια  στενότητα  δανεισμού  των 
τραπεζών, με αποτέλεσμα την άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων και κατά συνέπεια των 
δανειακών  επιτοκίων  του  καταναλωτή.  Το  κόστος  δανεισμού  διεθνώς  ανέβηκε  έτσι  σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν την κρίση.  

 

Σταδιακά  όμως  θα  αρχίσει  να  εξομαλύνεται  η  κατάσταση,  κανείς  όμως  δεν  μπορεί  να 
προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο που θα συμβεί αυτό. Η εκτίμηση είναι ότι βρισκόμαστε σε 
μια διαδικασία μέσα από την οποία θα καταλάβουμε τελικά ποιες τράπεζες διεθνώς είχαν 
προβλήματα,  θα ολοκληρωθεί  η  εξυγίανσή  τους  και  επομένως θα  έχουμε  εξομάλυνση.  Η 
ελληνική  τραπεζική  αγορά  δεν  έχει  καμία  απολύτως  «μόλυνση»  από  την  αιτία  ή  τις 
αφορμές που δημιούργησαν και συνδέονται με την συγκεκριμένη κρίση. 


