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Α
ιφνιδιαστικά και με το επιχείρημα ότι βρί-
σκονται ένα βήμα πριν από το κατώφλι 
του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότη-

τας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος, έως ότου 
ξεκαθαρίσει η σχέση με την τρόικα αμέσως με-
τά τον σχηματισμό κυβέρνησης, άρα σε ακρι-
βότερο δανεισμό, οι ελληνικές τράπεζες προχώ-
ρησαν σε μικρή αύξηση του spread στα επιτό-
κια των στεγαστικών δανείων. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, η αύξηση κυμαίνεται 
από 20 έως και 50 μονάδες βάσης, κίνηση που 
έγινε από τις τράπεζες τον τελευταίο μήνα. Ου-
σιαστικά, το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων 
προκύπτει από το επιτόκιο του euribor 3μήνου 

συν ένα περιθώριο (spread), το οποίο κατά μέ-
σο όρο διαμορφώνεται στην αγορά στις 400 
μονάδες βάσης. Από το καλοκαίρι του 2014 εί-
χαν προχωρήσει σε δειλή μείωση του περιθω-
ρίου στις 380 έως και στις 350 μονάδες βάσης. 
Η ανατροπή, όμως, του σκηνικού και η εν δυ-
νάμει καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της συμ-
φωνίας με την τρόικα οδήγησαν τις τράπεζες να 
αυξήσουν, να επαναφέρουν στα πρότερα επίπε-
δα, εκ νέου τα επιτόκια, μετακυλίοντας, έστω και 
σε μικρή κλίμακα, το κόστος στην πελατεία τους. 

Τα επιχειρήματα
Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι η «επανα-
φορά», όπως τη χαρακτηρίζουν, των επιτοκί-
ων στα επίπεδα προ του καλοκαιριού του 2014 
οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον, στο γεγο-
νός ότι μετά τον Νοέμβριο το σκηνικό άλλαξε 
άρδην όσον αφορά τις σχέσεις της ελληνικής 
οικονομίας με τις αγορές χρήματος και κεφα-
λαίου. «Οι αγορές έκλεισαν εν μια νυκτί. Επο-
μένως, διεκόπη βιαίως η πρόσβαση σε δανει-

Αύξηση επιτοκίων 
από τις τράπεζες
Αιφνιδιαστικά τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν σε αναπροσαρμογή 
έως και 50 μονάδες βάσης στις επιβαρύνσεις των στεγαστικών δανείων

χιστον 2 δισ. ευρώ έκαστη. Το πάγωμα της αγο-
ράς άγγιξε μεν τις χορηγήσεις, ωστόσο δεν επι-
διώκουμε να ακυρώσουμε επ’ αόριστον τα χο-
ρηγητικά προγράμματα. Η μικρή αύξηση στα 
επιτόκια επιφέρει το απαραίτητο όφελος για να 
εξυπηρετηθεί εν μέρει το κόστος των μικρών αλ-
λά σημαντικών στην παρούσα φάση χορηγήσε-
ων. Πρέπει τα προγράμματα να μείνουν ζωντα-
νά», αναφέρουν. 

Η έκπληξη
Ανατροπή επί τα χείρω, τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσμα, υπέστησαν με αιφνίδιο τρόπο και οι 
60.000-65.000 δανειολήπτες στεγαστικού δανεί-
ου με επιτόκιο που στηρίζεται στο ελβετικό φρά-
γκο. Η κίνηση των Ελβετών να αποσυνδέσουν 
την εν μέρει κλειδωμένη ισοτιμία του φράγκου 
με το ευρώ οδηγεί βραχυπρόθεσμα στην αύξη-
ση του κόστους των εν λόγω δανείων. Τραπεζικά 
στελέχη τονίζουν στην «R» ότι η αύξηση της δό-
σης των στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φρά-
γκο θα είναι της τάξης του 10%-15%. Καλούν, 
μάλιστα, τους συγκεκριμένους δανειολήπτες να 
προσφύγουν στις τράπεζες με στόχο να ρυθμί-
σουν τη δόση, έτσι ώστε να κινηθεί χαμηλότε-
ρα. Επισημαίνουν, όμως, πως εάν σήμερα ένας 
δανειολήπτης στεγαστικού δανείου με ελβετικό 
φράγκο προχωρήσει σε άμεση αποπληρωμή ή 
σε μετατροπή του νομίσματος σε ευρώ, τότε η 
επιβάρυνση θα είναι μεγάλη, καθώς θα αυξηθεί 
κατά 10%-15% και το αρχικό κεφάλαιο του δα-
νείου. «Συνιστούμε στους συγκεκριμένους δα-
νειολήπτες, οι οποίοι θεωρούνται περισσότερο 
ως επενδυτές καθώς ρίσκαραν και απολάμβα-
ναν ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια, να μην πανι-
κοβληθούν και να περιμένουν προκειμένου να 
ισορροπήσουν τα δύο νομίσματα». 

Ενα ακόμη μέτωπο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο ρυθμός 
ένταξης στη ρύθμιση για τα προβληματικά και «κόκκινα» δάνεια των επιχει-
ρήσεων. Παρά τον ντόρο που προκάλεσε η ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, η διαδικασία έχει σχεδόν μείνει στα χαρτιά. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν 

στην «R» ότι οι εξελίξεις φρένα-
ραν το ενδιαφέρον των υπερχρε-
ωμένων μικρών, μεσαίων και με-
γάλων επιχειρήσεων και σήμε-
ρα έχουν κατατεθεί αιτήσεις που 
δεν ξεπερνούν τις 350 στις τέσ-
σερις συστημικές τράπεζες. «Μι-

λάμε μόνο για αιτήσεις, όχι ολοκλήρωση της διαδικασίας και ένταξη στη ρύθ-
μιση», τονίζουν και προσθέτουν: «Η επιβράδυνση οφείλεται αφενός στο φρέ-
νο που χαρακτηρίζει την ένταξη στην προαπαιτούμενη ρύθμιση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία), αφετέρου 
στη στάση αναμονής για το τι μέλλει γενέσθαι, με δεδομένες τις εξαγγελίες του 
ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αλλάξει τη δομή των ρυθμίσεων». 

ελλειψη ενδιαφεροντος

Μόλις 350 αιτήσεις 
για ρύθμιση 
«κόκκινων» δανείων 

σμό μέσω ομολογιακών εκδόσεων», αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας 
και προσθέτει: «Ολόκληρο το σύστημα προετοιμάζεται, την ίδια στιγμή, για πι-
θανή προσφυγή στον Εκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Που σημαίνει αυτομάτως ότι θα αυξηθεί το κόστος δανεισμού κοντά 
στο 1,55%. Και αυτό όταν το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας διαμορφώνεται στο 0,10%». 

Στο ερώτημα πόσο θα κρατήσει χρονικά η πιθανή προσφυγή στον ELA, τα στε-
λέχη των τραπεζών απαντούν ότι το κλειδί που θα επιταχύνει τις εξελίξεις και θα 
περιορίσει ενδεχόμενες αρνητικές εξελίξεις είναι ο άμεσος σχηματισμός κυβέρ-
νησης και η εξεύρεση μίας χρυσής τομής με την τρόικα. Ωστόσο, εκτιμούν ότι σί-
γουρα τον πρώτο μήνα της άνοιξης θα εξυπηρετείται το σύστημα από τον ELA. 

Ο δεύτερος λόγος που υπαγόρευσε την οριακή αύξηση των επιτοκίων είναι, σύμ-
φωνα πάντα με τις τραπεζικές πηγές, περισσότερο στρατηγικός. «Και οι τέσσερις 
συστημικές τράπεζες έχουμε ανακοινώσει προγράμματα χρηματοδότησης τουλά-

Η προσφυγή στον Εκτακτο 
Μηχανισμό Ρευστότητας της 
Τράπεζας της Ελλάδος 
θα αυξήσει το κόστος 
δανεισμού κατά 1,55%


