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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η πορεία των τραπεζικών χορηγήσεων το 2011.

Έχει γίνει έντονη αισθητή στην πραγματική οικονομία η έλλειψη ρευστότητας 
και ο περιορισμός των τραπεζικών χορηγήσεων. Το 
γεγονός αυτό προκαλεί έντονο προβληματισμό σε 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
για τον βαθμό που τα τραπεζικά ιδρύματα 
δύναται και είναι πρόθυμα να χρηματοδοτήσουν 
τις δραστηριότητές τους για το υπόλοιπο του 
έτους. Ειδικότερα, η βεβαιωμένη στασιμότητα της 
πιστωτικής επέκτασης κατά τα δύο προηγούμενα 
χρόνια (2009 και 2010), προκάλεσε δυσλειτουργίες 
στην οικονομία και δημιούργησε προβλήματα ακόμη 
και σε υγιείς οικονομικές μονάδες. Από την άλλη 
πλευρά όμως, δεν θα ήταν δυνατό να διατηρηθούν 
και ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης κατά 20% ή 30%  
που σημειώθηκαν τις προηγούμενες περιόδους, 
και που εγκυμονούσαν κινδύνους τόσο για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσο και για τα 
πιστωτικά ιδρύματα.   

Έτσι για να γίνει κατανοητή και σε έναν βαθμό ευδιάκριτη η πορεία των 
τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κατά το προσεχές έτος, θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι παρακάτω παράγοντες :
• Ο δείκτης των χορηγήσεων προς καταθέσεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
υπερβαίνει το 100%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 
δανείσει στους πελάτες τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό περισσότερα 
χρήματα από τις καταθέσεις που διαθέτουν. Το «άνοιγμα» αυτό, πριν την 
κρίση, καλυπτόταν με δανεισμό από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Όμως τα 
μακροοικονομικά προβλήματα της χώρας μας, οδήγησαν στη δραστική περικοπή 
της πρόσβασης στις αγορές αυτές. Η ΕΚΤ παρείχε και ακόμη παρέχει, σημαντική 
βοήθεια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, υποκαθιστώντας το ρόλο των αγορών, 
προσφέροντας χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα €90 δις. Αναμφίβολα, 
τα κεφάλαια αυτά δεν δίδονται δωρεάν και εμπεριέχουν την υποχρέωση της 
επιστροφής τους στο προσεχές μέλλον..
• Σημαντικό στοιχείο του παραπάνω δείκτη αποτελούν οι καταθέσεις. Το ύψος 
των συνολικών καταθέσεων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του 2010 και το πρώτο δίμηνο του 2011, βιώνει μειούμενο. Η αύξηση της 
φορολογίας (έμμεσοι φόροι, περαίωση, ημιυπαίθριοι) και η δραστική περικοπή 
των εσόδων (λόγω των περικοπών σε μισθούς, συντάξεις και ζήτηση) είχαν ως 
αποτέλεσμα την μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. 
Αυτό συνεπάγεται την επιδείνωση του δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις 

(μείωση του παρονομαστή – αύξηση του κλάσματος) και την ενίσχυση του 
θεμελιώδη κανόνα ότι όσο μειώνονται οι καταθέσεις τόσο συνδράμουν στον 
περιορισμό και την μείωση των δυνατοτήτων για τραπεζικές χορηγήσεις και 
δάνεια.
• Ένας άλλος παράγοντας που συσχετίζεται με τα παραπάνω, αφορά τον 
κίνδυνο υποβάθμισης που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι από 
τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Από μια τέτοια υποβάθμιση, αποδυναμώνεται 
η θέση των Ελληνικών ιδρυμάτων για την επαρκή και φθηνή  πρόσβασή τους στις 
διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
• Επιπλέον τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους 
και από την αύξηση των επισφαλειών τους. Η πτώση του ΑΕΠ το τελευταίο 
τρίμηνο του 2010 ξεπέρασε το 6%, ενώ οι προβλέψεις για την φετινή υποχώρηση 
του ΑΕΠ κυμαίνονται μεταξύ του 3% - 4%. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι 
υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες για την ενισχυμένη δυσκολία των επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών να αποπληρώσουν τον δανεισμό τους, αυξάνοντας έτσι τον 
κίνδυνο των επισφαλειών στις τράπεζες.
• Ακόμη, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα επιφέρει και τον κίνδυνο της 
αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους και των Ελληνικών ομολόγων, με 
ενδεχόμενη συνέπεια την μείωση του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών, και έμμεσα της συνολικής τους αξίας και θέσης. Παρόλο που η 
περίπτωση της αναδιάρθρωσης έχει επανειλημμένα διαψευσθεί από έγκριτα 
χείλη, οι αγορές δεν εμφανίζονται πεπεισμένες για τον αποκλεισμό αυτής της 
επιλογής.
Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω οικονομολογικά δεδομένα και τις 
συνθήκες που αυτά δημιουργούν στην Ελληνική οικονομία και στο εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα, γίνεται αντιληπτό ότι οι προσδοκίες για αύξηση των 
τραπεζικών χορηγήσεων, δανείων και ρευστότητας προς τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, εμφανίζονται να είναι από χαμηλές έως και ιδιαίτερα χαμηλές για 
το τρέχον έτος.
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Αναζητούν δοτές Μυελού των Οστών
 
Με επείγουσα κλήση για ΝΕΟΥΣ Δότες Μυελού των Οστών, καλεί ο Σ.Ε.Α  Αλεξανδρούπολης 
τους κατοίκους της περιοχής μας, ώστε να βρεθούν περισσότεροι νέοι συμβατοί Εθελοντές 
δότες Μυελού Οστών. 
Δύο νέοι συμπολίτες μας νοσηλεύονται στο Π.Γ.Ν.Α. με θεραπευτική αγωγή χωρίς το ποθητό 
αποτέλεσμα. 
Η μόνη λύση για την σωτηρία των συμπολιτών μας είναι η μεταμόσχευση.
Δυστυχώς ύστερα από την έρευνα που ήδη έχει πραγματοποιηθεί στις παγκόσμιες τράπεζες 
Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών, δεν ήταν δυνατή η εύρεση συμβατού δότη..  
Στο πανανθρώπινο αυτό πρόσταγμα, καλούμαστε όλοι να προσφέρουμε δείγμα από το αίμα 
μας ώστε να βρεθούν το συντομότερο οι συμβατοί δότες που θα προσφέρουν ζωή στους 
συμπολίτες μας.
Δείγμα αίματος μπορείτε να προσφέρεται στο κέντρο αιμοδοσίας του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 
πρωινές ώρες, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Τηλέφωνο 2551075001-2.
 Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν και με το γραφείο του 
Σ.Ε.Α. Αλεξανδρούπολης, στα τηλέφωνα.  
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