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Στήριξη και  
στα δάνεια

κίνδυνο κοκτέιλ στην αγορά», τονίζουν τραπε-
ζικές πηγές. Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη για 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς δεν 
έχουν -εξαιτίας της δεκαετούς οικονομικής κρί-
σης και της πανδημίας- λίπος να κάψουν, με απο-
τέλεσμα η σφοδρή ενεργειακή κρίση να φέρ-
νει ένα ποσοστό αυτών αντιμέτωπο ακόμη και 
με λουκέτο. Κι όλα αυτά τη στιγμή που αρκε-
τές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις άρχισαν να 
κάνουν επενδυτικά σχέδια -ανάλογα με το μέ-
γεθός τους- για τα επόμενα έτη, δεδομένης και 
της στήριξης από μια σειρά χρηματοοικονομι-
κών εργαλείων, όπως τα κεφάλαια από το ΕΣ-
ΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο νέος αναπτυ-
ξιακός νόμος. 

Οι πρώτες παρενέργειες
Μολονότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρα-
νία έγινε στις 24 Φεβρουαρίου, οι πρώτες επι-
πτώσεις των ανατιμήσεων ξεκίνησαν από τον 

με πως θα μεταφερθεί στην εξυπηρέτηση των μηνιαίων δανει-
ακών υποχρεώσεων», επισημαίνει στη Realnews υψηλόβαθμη 
τραπεζική πηγή και προσθέτει: «Η ιστορία έχει αποδείξει πως 
η πληρωμή του δανείου είναι το τελευταίο που σκέφτεται ένα 
νοικοκυριό όταν βλέπει τον μηνιαίο προϋπολογισμό να εξανε-
μίζεται από την αύξηση των τιμών. Επομένως, εάν δεν υπάρξει 
κάποιου τύπου κρατική στήριξη για τους ευάλωτους οικονομι-
κά δανειολήπτες, τότε δεν αποκλείεται να δούμε να δημιουρ-
γούνται νέα “κόκκινα” δάνεια». Με βάση τις εκτιμήσεις, ακόμη 
κι αν η πολεμική σύρραξη τερματιστεί άμεσα, οι αρνητικές συ-
νέπειες στο κόστος ζωής θα παραμείνουν στο προσκήνιο για το 
σύνολο του έτους και ο μεγαλύτερος εφιάλτης θα είναι η εδραί-
ωση του στασιμοπληθωρισμού. 

Επιχειρήσεις
Μεγαλύτερο πρόβλημα εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν οι επι-
χειρήσεις, οι οποίες βλέπουν ήδη το ενεργειακό τους κόστος να 
αυξάνεται γεωμετρικά ημέρα με την ημέρα. Με δεδομένο ότι 
η πλειονότητα αυτών εισάγει σημαντικό κομμάτι από τις πρώ-
τες ύλες, το κόστος φτάνει σε δυσθεώρητα επίπεδα, με βάση τις 
ανατιμήσεις τόσο στο μέτωπο των καυσίμων όσο και στο μέτω-
πο της πρώτης ύλης. «Πρόκειται για επιχειρήσεις με δανεισμό, 
με υποχρεώσεις προς την εφορία και αυτό δημιουργεί ένα επι-

Το σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι 
να δοθεί εξάμηνη παράταση τόσο στο πρόγραμμα 

«Γέφυρα 1», το οποίο αφορά δανειολήπτες με πρώτη 
κατοικία, όσο και στο «Γέφυρα 2», που απευθύνεται 

σε ελεύθερους επαγγελματίες  
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

σουλας της πρώτης εφαρμογής του μέτρου 
όπου έκαναν χρήση της κρατικής επιδότη-
σης 90.000 φυσικά πρόσωπα-δανειολήπτες 
στεγαστικών δανείων και περίπου 41.000 
ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις. 

Νοικοκυριά
Στα τραπεζικά επιτελεία έχει σημάνει συνα-
γερμός από τις έμμεσες αλλά κρίσιμες επι-
πτώσεις από την αύξηση του κόστους τό-
σο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχει-
ρήσεις εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και 
του ντόμινο που έχει προκαλέσει, από τα 
καύσιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσι-
κό αέριο μέχρι τα βασικά προϊόντα ευρεί-
ας κατανάλωσης. Το ράλι τιμών, σε συνδυ-
ασμό με την έκρηξη του πληθωρισμού, ρο-
κανίζει ήδη το οικογενειακό εισόδημα, ενώ 
αυξάνει δραματικά το κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων. «Πρόκειται για τοξικό δί-
δυμο, το οποίο θα μειώσει δραστικά το οι-
κογενειακό εισόδημα και η πίεση εκτιμού-
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O
μπρέλα προστασίας πάνω από 
τους δανειολήπτες, κυρίως όσους 
έχουν ρυθμίσει το δάνειό τους 

εξαιτίας μείωσης του οικογενειακού εισο-
δήματος, ετοιμάζεται να ανοίξει η κυβέρ-
νηση, κρατώντας ζωντανά τα προγράμμα-
τα κρατικής επιδότησης της μηνιαίας δό-
σης του δανείου, τα οποία εφαρμόσθηκαν 
με επιτυχία κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Το σενάριο που επεξεργάζεται το οι-
κονομικό επιτελείο και έχουν ενημερωθεί 
γι’ αυτό οι τράπεζες είναι να δοθεί εξάμη-
νη παράταση τόσο στο πρόγραμμα «Γέ-
φυρα 1», που αφορά στεγαστικά δάνεια 
πρώτης κατοικίας, όσο και στο «Γέφυρα 
2», που απευθύνεται σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξάμηνη 
παράταση αναμένεται να είναι στα πρό-
τυπα, ως προς τα ποσοστά επιδότησης 
από το κράτος, της επέκτασης που δόθη-
κε προ μηνών στο «Γέφυρα 1». Συγκεκρι-
μένα, κρατική επιδότηση της μηνιαίας δό-
σης με βάση το πρότυπο της τρίμηνης επέ-
κτασης διαμορφώνεται ως εξής: στο 40% 
της μηνιαίας δόσης για τα ενήμερα δά-
νεια, στο 35% για όσους έχουν ρυθμίσει 
δάνεια που είχαν καθυστέρηση μικρότερη 
των 90 ημερών και στο 20% για όσα δά-
νεια είχαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 
90 ημερών και έχουν πλέον ρυθμιστεί. Η 
περίμετρος των δικαιούχων δεν έχει ακό-
μη «κλειδώσει», ωστόσο υπάρχει ο μπού-

Νοέμβριο και άρχισαν να φαίνονται στους οι-
κογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και στα 
κόστη των επιχειρήσεων από τις αρχές του 
2022. Δεν είναι τυχαία η μείωση των καταθέ-
σεων κατά 2,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 
2022, όταν από την αρχή της πανδημίας έως 
και τον Δεκέμβριο του 2021 υπήρχε μηνιαία 
αυξητική τάση. 

Μάλιστα, τον Δεκέμβριο οι καταθέσεις δι-
αμορφώθηκαν στα 180 δισ. ευρώ, καταγρά-
φοντας ρεκόρ 11ετίας. Σύμφωνα με τραπεζι-
κές πηγές, οι καταθέσεις αναμένεται να μειω-
θούν, καθώς νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα 
«τραβούν» ρευστότητα από τα έτοιμα, προκει-
μένου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των 
ασήκωτων λογαριασμών από το ρεύμα μέχρι 
το σούπερ μάρκετ. Μια ακόμη παρενέργεια 
που παρατηρείται είναι το «πάγωμα» οποιασ-
δήποτε επένδυσης, κυρίως από τα φυσικά πρό-
σωπα, η οποία σχετιζόταν με τη λήψη στεγα-
στικού δανείου για την αγορά κατοικίας, τάση 
που είχε αρχίσει να επανασυστήνεται στην ελ-
ληνική αγορά την τελευταία διετία. 


