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Απόσπασμα από την παρέμβαση της ΟΤΟΕ 

«Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα και οι προτάσεις  της ΟΤΟΕ για 

το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη» 
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

 

Η αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου, οι οποίοι 

ανατροφοδοτούνται, αποτελούν τις πιο σημαντικές προκλήσεις για το τραπεζικό 

σύστημα και απαιτούν την λήψη άμεσων μέτρων. 

 

Σε ότι αφορά στον κίνδυνο ρευστότητας, με την εμφάνιση της δημοσιονομικής 

κρίσης και των υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής 

οικονομίας, από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, αυξήθηκαν οι αβεβαιότητες 

για τους καταθέτες με αποτέλεσμα απόσυρση καταθέσεων σε  πρωτοφανή 

επίπεδα για τα δεδομένα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς.  

 

Αυτές οι σημαντικές εκροές, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (03-2015), 

προσεγγίζουν τα 95δις€, παράλληλα με την αύξηση των επισφαλειών, 

δημιούργησαν συνθήκες υψηλής εξάρτησης από τους έκτακτους μηχανισμούς 

άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και της ΤτΕ. Οι τελευταίοι συνεχίζουν να 

καλύπτουν την έλλειψη ρευστότητας των τραπεζών, τόσο στο εγχώριο πιστωτικό 

σύστημα όσο στο επίπεδο της ευρωζώνης. 

 

Με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης που υιοθετεί πλέον 

οριστικά τον διαχωρισμό των καταθέσεων σε εξασφαλισμένες και 

ανεξασφάλιστες και τη συμμετοχή των τελευταίων, μαζί με τους μετόχους, στην 

εξυγίανση ή στη διάσωση των πιστωτικών ιδρυμάτων από την 1/1/2016 (bail-
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Μερίδιο των υποχρεώσεων των τραπεζών προς 
τις κεντρικές τράπεζες ως ποσοστό του συνολικού 

παθητικού  
(εξάρτηση από EKT-ELA) 

Δεκ. 2014 Πηγή : ΕΚΤ 



in)1,δημιουργούνται αντικίνητρα για μια δυναμική επιστροφή των καταθέσεων 

στις ελληνικές τράπεζες, καθώς και για τη σταθερότητα του μεγέθους σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Ο αυξανόμενος κίνδυνος ρευστότητας των τραπεζών, που προκαλείται από τη 

μείωση των καταθέσεων, δημιουργεί ισχυρές αβεβαιότητες, που οδηγούν στην  

επικράτηση συνθηκών απομόχλευσης και σε αρνητική ροή πιστώσεων προς την 

πραγματική οικονομία, η οποία ανατροφοδοτεί την αναπτυξιακή κρίση στην 

ελληνική οικονομία. 

 
 

Παράλληλα, η ίδια η λογική που διέπει τα προγράμματα στήριξης - 

δημοσιονομικής σταθεροποίησης της χώρας (υπερβολική και άνιση φορολογική 

επιβάρυνση, περαιτέρω μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, δομική 

αδυναμία του εξαγωγικού τομέα, ασήμαντες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

και επενδύσεων συνολικά, αποδιάρθρωση της αγοράς ακινήτων κτλ) δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την αύξηση των καταθέσεων στο άμεσο μέλλον. 

Η αλλαγή οικονομικής πολιτικής, με προεξάρχοντα τα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά, η οποία θα ευνοήσει την αύξηση των καταθέσεων και της 

δυνατότητας για αποταμίευση, αποτελεί κρίσιμο, ποιοτικό και δομικό παράγοντα 

βελτίωσης της λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών για να στηρίξουν 

αποτελεσματικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.  

  

                                                           
1 Διευκρινίζουμε ότι ο όρος 'bail-in' (διάσωση εκ των έσω) δεν είναι κούρεμα καταθέσεων ή άλλων δανειακών κεφαλαίων: οι 

καταθέσεις και οι υπόλοιπες κατηγορίες δανειακών κεφαλαίων δεν απομειώνονται, αλλά μετατρέπονται σε ίδια κεφάλαια της 

τράπεζας, ώστε να απορροφηθούν οι ζημίες σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της.  Στην Ελλάδασήμερα (2015), ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο θα αφορούσε μια ελάχιστη μειοψηφία ιδιωτών καταθετών (της τάξης του 0,5% ή  και λιγότερο). 
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Ως άμεσο μέτρο και ως κρίσιμη προϋπόθεση για τη μελλοντική οικονομική 

σταθερότητα και ανάπτυξη της χώρας, που θα θωρακίσει και θα ενισχύσει την 

υπάρχουσα χρηματοπιστωτική δομή της ελληνικής οικονομίας, χωρίς εξαιρέσεις 

και αποκλεισμούς η ΟΤΟΕ προτείνει την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση 

του ιδιωτικού μη εξυπηρετούμενου τραπεζικού χρέους. Αυτό θα έχει κομβικό 

ρόλο και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για την οικονομική ανάπτυξη, 

αλλά και για τη μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Ειδικότερα, ο αυξανόμενος πιστωτικός κίνδυνος  απορρέει από: 

 

1) τις υφεσιακές πολιτικές εσωτερικής υποτίμησης μισθών των 

Προγραμμάτων Στήριξης ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ, την επιβολή, από τα ίδια 

Προγράμματα, υπέρμετρων φορολογικών υποχρεώσεων, που 

συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα, τη δραματική αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας, αλλά και την αποσταθεροποίηση-απορρύθμιση 

στην αγορά εργασίας.  

Σύμφωνα με δημοσίευση στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, το 

συνολικά διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην ελληνική οικονομία ήταν 

το 2013 κατά 46 δισεκατομμύρια ευρώ χαμηλότερο σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο μέγεθος του 2009 (μείωση 27%)2, μείωση που επηρέασε 

αναλογικά την αύξηση των «κόκκινων δανείων», συνεπώς και του πιστωτικού 

κινδύνου, στη χώρα μας. 

 

 

 

Εισόδημα νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά 

(ΜΚΙΕΝ), (ποσά σε δις.€) 

 

Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ 

 

Επιπλέον, σε πρόσφατη έκθεσή της, μεγάλη επενδυτική τράπεζα(Moody’s), 

κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην άμεση συσχέτιση μεταξύ ποσοστού 

αύξησης της ανεργίας και ποσοστού αύξησης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων. Ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι η μεγαλύτερη 

μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και από τις μεγαλύτερες στην 

                                                           
2Ενδιαφέρον, έχει και η περαιτέρω ανάλυση των απωλειών ανά πηγή προέλευσης του εισοδήματος, ώστε να 
εντοπίσουμε τις κοινωνικές ομάδες που πιθανώς πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση: Έτσι, ενώ 
το εισόδημα από εξαρτημένη εργασία και από κοινωνικές παροχές (συντάξεις, κατά κύριο λόγο) μειώθηκε κατά 
30% και 24%, αντίστοιχα, το εισόδημα από περιουσία (τόκοι καταθέσεων, εισόδημα από εκμετάλλευση 
ακίνητης περιουσίας, κ.λπ.) συρρικνώθηκε μόλις κατά 12%! 
Πηγή: http://www.indeepanalysis.gr/?q=node/1794 

 



Ευρώπη, αγγίζοντας το 99%! Συγκριτικά, η συσχέτιση των δύο στοιχείων 

φτάνει στο 92% στην Ισπανία, ενώ στην Ιταλία δεν θεωρείται σημαντική 

καθώς η φύση του φαινομένου των “κόκκινων” δανείων είναι περισσότερο 

“δομική”, ενώ σε Ελλάδα και Ισπανία χαρακτηρίζεται “κυκλική”. 

 
                      

Γραμμική συσχέτιση ποσοστού ανεργίας και NPL’s 
 

 
 

 

2) από την υψηλή πιστωτική επέκταση στην προ κρίσης περίοδο, στα 

νοικοκυριά και  σε επιχειρηματικούς κλάδους με χαμηλή ή και 

αρνητική προστιθέμενη αξία για το εθνικό προϊόν,  καθώς και με την 

ταυτόχρονη έλλειψη αυστηρού εποπτικού πλαισίου στη διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες. 

 

Πιο συγκεκριμένα η μείωση των πιστοδοτήσεων προς τη Γενική 

Κυβέρνηση ως ποσοστού των συνολικών πιστοδοτήσεων μεταξύ 2001-

2009 κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες, αύξησε κατά το αυτό ποσοστό το 

μερίδιο των πιστοδοτήσεων προς τον ιδιωτικό τομέα.  

 

Αντίθετα με τα θεωρητικά επιχειρήματα της νεοφιλελεύθερης άποψης, 

περί εκτοπισμού των ιδιωτικών επενδύσεων, που προέβλεπε την 

αύξηση της επιχειρηματικότητας, της παραγωγής και της 

απασχόλησης, μέσα από την αύξηση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων, το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης κατευθύνθηκε 

στη στεγαστική πίστη(17 ποσοστιαίες μονάδες) και την καταναλωτική 

πίστη (6 ποσοστιαίες μονάδες).  

 

Η παραγωγική ενεργοποίηση που οι δύο παραπάνω κλάδοι μπορούσαν 

πιθανά να δημιουργήσουν ήταν τελικά μικρή και πάντως βραχυχρόνια. 

Η ταχεία επέκταση κατανάλωσης και της κτηματαγοράς αποκαλύπτει 

ότι η επιλογή του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης υπήρξε ενδογενής: η 

διόγκωση της εγχώριας ζήτησης αντικατοπτρίζει ένα δομικό έλλειμμα 

εξωτερικής ανταγωνιστικότητας.  

 

Στο πεδίο της στεγαστικής πίστης ακόμα και όταν πρόκειται για 

πραγματικές επενδύσεις και όχι για μεταβιβάσεις, τα αποτελέσματα αν 



και ήταν εντυπωσιακά είναι βραχυχρόνια και χωρίς διαρκή 

προστιθέμενη αξία για το εγχώριο προϊόν , ενώ στην καταναλωτική 

πίστη, ενεργοποιήθηκαν κυρίως οικονομίες εκτός συνόρων, καθώς 

στράφηκε αποκλειστικά σε αγαθά και υπηρεσίες παραγμένα στο 

εξωτερικό. 

 

 
Εξέλιξη Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 2005-2013 (πηγή : ΔΝΤ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Greece 6,3 5,4 4,5 4,7 7,0 9,1 14,4 23,3 31,9 33,78 

Cyprus       3,6 4,5 5,6 9,6 18,6 33,7 41,3(q3) 

France 3,5 3,0 2,7 2,8 4,0 3,8 4,3 4,3 4,5 Δ.Υ. 

Germany 4,1 3,4 2,7 2,9 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 Δ.Υ. 

Ireland 0,7 0,7 0,8 1,9 9,8 12,5 16,1 24,6 25,3 18,73 

Italy 5,3 4,9 4,6 6,3 9,4 10,0 11,7 13,7 16,5 17,26 

 

 

 
 

ΕΛΛΑΔΑ (πηγή : ΔΝΤ) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια>90ημ (σε εκ.€) 

7.784 12.578 21.242 31.327 45.998 74.637 77.473 


