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Ο δανεισμός των νοικοκυριών στην Ελλάδα

■ Η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα 

(καταναλωτική και στεγαστική πίστη) ως ποσοστό του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα αυξήθηκε από το 11% το 1999 στο 18% το 2001.

■ Το αντίστοιχο ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης 

είναι κατά πολύ υψηλότερο (βλέπε Πίνακα 2)

Πίνακας 1

Στεγαστική Πίστη 
ως % ΑΕΠ

Καταναλωτική Πίστη 
ως % ΑΕΠ

Συνολική  
χρηματοδότηση  

ως % ΑΕΠ
1999 7 .6 2 % 3 .4 2 % 11 .0 4 %

2000 9 .2 7 % 4 .53 % 13 .8 0 %

2001 11 .9 5 % 6 .0 0 % 17 .9 5 %

Η αύξηση των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην 

απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη μεγάλη 

μείωση των επιτοκίων λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ 

και στον αυξημένο ανταγωνισμό στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Η 

εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μία σημαντική αύξηση του 

ποσοστού του πληθυσμού που καταφεύγει στο δανεισμό για 

τη χρηματοδότηση των καταναλωτικών και μη δαπανών του. 
Και αυτό κυρίως επειδή:
1. Η μείωση αυτή έδωσε στα νοικοκυριά που είχαν ήδη προβεί σε 

δανεισμό στο παρελθόν την ευκαιρία να προβούν σε 

αναχρηματοδότησή του, με αποτέλεσμα να μειώσουν έτσι το 

κόστος εξυπηρέτησης παλαιών χρεών και άρα να αυξήσουν το 

διαθέσιμο εισόδημά τους. Τους «επέτρεψε» ουσιαστικά τη 

προσφυγή σε νέο δανεισμό.
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2. Η δυνατότητα δανεισμού υε προσιτούς όρους αύξησε τον 

αριθμό των νοικοκυριών που προσφεύγουν στο δανεισμό.

Επομένως, γίνεται αντιληπτό γιατί μεγάλο μέρος της αύξησης των 

καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα δεν 

αποτελεί ανησυχητική ένδειξη αύξησης της δανειακής επιβάρυνσης 

νοικοκυριών που ήδη έχουν προσφύγει στο δανεισμό. 

Αντικατοπτρίζει, εν μέρει, και την ανάληψη νέου χρέους, δηλαδή 

νοικοκυριά που τα τελευταία δύο χρόνια αποφασίζουν να προβούν 

σε δανεισμό.

Πίνακας 2

Δανεισμός νοικοκυριών 
καταναλωτική + στεγαστική πίστη ως % ΑΕΠ

Ισπανία 40%
Ιρλανδία 39%
Πορτογαλία 38%
Μ. Βρετανία 74%
Ιαπωνία 70%
Η.Π.Α. 80%
Πηγή: Στοιχεία για το 2001, εφημερίδα «Κέρδος»
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