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Η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται μπροστά σε μια 

10ετία ανάπτυξης 

Καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την 

άνοδο των επιτοκίων στο δημόσιο χρέος υπήρξε ο πρόεδρος 

της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο 

πλαίσιο του Delphi Economic Forum. 
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Καθησυχαστικός σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την άνοδο 

των επιτοκίων στο δημόσιο χρέος υπήρξε ο πρόεδρος της 

Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, μιλώντας στο 

πλαίσιο του Delphi Economic Forum. Ο κ. Χαρδούβελης 

εξήγησε ότι «η μέση περίοδος ανατιμολόγησης του χρέους 

είναι περίπου 20 χρόνια και άρα η πορεία του δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από το ύψος των επιτοκίων, ακόμη και αν αυτά 

ανεβούν λόγω του πολέμου». 

Σχολιάζοντας τις οικονομικές εξελίξεις, ο κ. Χαρδούβελης 

σημείωσε ότι η Ευρώπη αντέδρασε σωστά στην πανδημία –

τόσο η ΕΚΤ όσο και το Eurogroup– με επεκτατικές πολιτικές, 

που έφεραν τις χώρες πιο κοντά. Η κρίση έκανε την 

Ευρωζώνη πιο ισχυρή, έφερε και την κοινή έκδοση ομολόγων. 
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Η χώρα μας αντέδρασε επίσης σωστά, σχολίασε ο κ. 

Χαρδούβελης, καθώς οι τράπεζες έδωσαν περισσότερα 

δάνεια –περίπου 18 δισ. ευρώ από το ξεκίνημα της 

πανδημίας– ενώ το Δημόσιο ξόδεψε ποσά της τάξης των 40 

δισ. ευρώ τα δύο αυτά χρόνια, «αποφεύγοντας έτσι τα 

χειρότερα». 

Για τις τράπεζες, η άνοδος των επιτοκίων «είναι 

ευπρόσδεκτη», σημείωσε και εκτίμησε πως «η ελληνική 

οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μια δεκαετία ανάπτυξης, 

συνεπικουρούμενη και από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον 

τραπεζικό τομέα σε κομβικό ρόλο». 

H πορεία του χρέους δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από το ύψος 

των επιτοκίων, εκτιμά ο Γκίκας Χαρδούβελης. 

Αναφερόμενος στην Εθνική Τράπεζα, ο κ. Χαρδούβελης 

υπογράμμισε ότι η ΕΤΕ πρωτοστατεί ως βασικός 

διαμορφωτής των οικονομικών εξελίξεων, έχοντας αφήσει 

πίσω της την «κληρονομιά» του παρελθόντος. «Μειώσαμε τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 40% το 2018, σε 7% το 2021, 

με στόχο το 3% το 2024, πετύχαμε την υψηλότερη κεφαλαιακή 

επάρκεια στον κλάδο (17% το 2021), χωρίς να χρειαστούμε 

αύξηση κεφαλαίου, και μειώσαμε τον λόγο έξοδα προς έσοδα 

από 70% το 2018 σε 52% το 2021». 

Ο πρόεδρος της ΕΤΕ τόνισε ότι η ψηφιοποίηση του 

τραπεζικού συστήματος είναι «ζήτημα προσαρμογής και 

επιβίωσης σε μια ραγδαία εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά 



παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών». Οπως είπε, «οι 

ελληνικές τράπεζες ακολουθούν τις ανάγκες των πελατών 

τους και το 2021 το 78% των Ελλήνων είναι χρήστες του 

Διαδικτύου και από αυτούς το 54% χρησιμοποιεί το e-banking. 

Δηλαδή, το 42% πολιτών χρησιμοποιεί e-banking, όταν το 

2015 τα ποσοστά ήταν 14%. 

Στην Εθνική, στο πλαίσιο της ταχείας ψηφιοποίησης της 

τράπεζας, το 97% των συναλλαγών της γίνεται πλέον εκτός 

του τραπεζικού γκισέ. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν μέσω των 

ηλεκτρονικών δικτύων 6,5 χιλιάδες συναλλαγές ανά 

δευτερόλεπτο και 7 δισ. συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό 

επίσης ότι το 75% των αιτημάτων καταναλωτικών δανείων 

πελατών της τράπεζας διεκπεραιώνεται από το Διαδίκτυο. 

 


