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ΘΔΜΑ:  Πρόταςη Schufa για δημιουργία νζου κρατικοφ ταμείου για τη ςτήριξη των 
πληττόμενων από την κρίςη πολιτών 

 
Ενδιαφζροντα ςτοιχεία για τθν οικονομικι κατάςταςθ γ/νοικοκυριϊν και τθ δραςτθριότθτα 
των γ/πιςτωτικϊν ιδρυμάτων προκφπτουν από τθν πρϊτθ ςυνζντευξθ τθσ νζασ Δ. Συμβοφλου 
του ομίλου Schufa, T. Birkholz, ςτθν ε/φ Süddeutsche Zeitung. Σθμειϊνεται ότι θ Schufa είναι 
ιδιωτικι εταιρεία, που ςυνεργάηεται με τα ςθμαντικότερα πιςτωτικά ιδρφματα τθσ χϊρασ και 
αξιολογεί τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα όλων των γ/κατακετϊν. Στισ βάςεισ δεδομζνων τθσ 
είναι αποκθκευμζνα τα ςτοιχεία περιςςότερων από 60 εκ. πολιτϊν, ενϊ μια αρνθτικι 
βακμολογία (SchufaScore) οδθγεί ςτθν απόρριψθ αιτιςεων δανείου, ακόμθ και των 
αιτιςεων για ςυμβόλαιο κινθτισ τθλεφωνίασ ι ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 
 
Η κυρία Birkholz επιςθμαίνει ότι το τρζχον ζτοσ ζχουν αυξθκεί κατά 16% οι αιτιςεισ δανείων 
αλλά οι τελικϊσ εγκρικείςεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ αυξικθκαν μόνο κατά 8%. Αυτό ςθμαίνει 
ότι θ ρευςτότθτα των πολιτϊν, ιδίωσ αυτϊν που ανικουν ςτθ μεςαία τάξθ, περιορίηεται, οι 
οικονομικζσ τουσ ανάγκεσ αυξάνονται, αλλά δεν καταφζρνουν όλοι να εξαςφαλίςουν 
πιςτωτικι ςτιριξθ από τισ γ/τράπεηεσ. Παράλλθλα, ενδεικτικι των οικονομικϊν 
προβλθμάτων των γ/νοικοκυριϊν είναι θ κατά 30% αφξθςθ το 2022 των αρνθτικϊν εγγραφϊν 
ςτο ςφςτθμα τθσ Schufa λόγω κακυςτζρθςθσ εξόφλθςθσ λογαριαςμϊν και λοιπϊν 
υποχρεϊςεων. 
 
Η κυρία Birkholz εκτιμά ότι τα ςτοιχεία αυτά κα επιδεινωκοφν περαιτζρω το επόμενο 
διάςτθμα, αν και επιςθμαίνει ότι οι όποιεσ προβλζψεισ είναι επιςφαλείσ, κακϊσ δεν μπορεί 
να αξιολογθκεί ακόμθ με αςφάλεια θ επίδραςθ των γ/κρατικϊν μζτρων ςτιριξθσ. Η 
επικεφαλισ τθσ Schufa προτείνει τθ δθμιουργία ενόσ Ειδικοφ Ταμείου Στιριξθσ 
(Härtefallfonds), το οποίο κα εγγυάται άτοκα δάνεια για όςουσ πολίτεσ δεν δικαιοφνται μεν 
κρατικϊν επιδομάτων αλλά πλιττονται από τθ ραγδαία αφξθςθ των τιμϊν ενζργειασ και του 
πλθκωριςμοφ. Υπογραμμίηει δε ότι θ Γ/Κυβζρνθςθ κα πρζπει να κινθκεί άμεςα προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι, διότι θ όποια κακυςτζρθςθ κα διογκϊςει το πρόβλθμα και κα δυςχεράνει 
τθν αντιμετϊπιςι του. 
 
Η κυρία Birkholz διευκρινίηει προκαταβολικά ότι το εν λόγω ταμείο κα πρζπει να 
λειτουργιςει χωρίσ τθ ςυμμετοχι τθσ Schufa και τθ χριςθ των βακμολογιϊν / αξιολογιςεων 
τθσ, κακϊσ θ εταιρεία δεν επιδιϊκει να επεκτείνει τθν πρόςβαςι τθσ ςτα προςωπικά 
δεδομζνα των γ/πολιτϊν. Τζλοσ, θ επικεφαλισ τθσ Schufa υποςτθρίηει ότι θ εταιρεία 
ςυμβάλλει ςτθ ςυγκράτθςθ των επιτοκίων δανειςμοφ των εμπορικϊν τραπεηϊν, κακϊσ χωρίσ 
τα δικά τθσ δεδομζνα τα πιςτωτικά ιδρφματα κα αναγκάηονταν να αυξιςουν το κόςτοσ 
δανειςμοφ, για να αντιςτακμίςουν τον αυξθμζνο κίνδυνο ακζτθςθσ υποχρεϊςεων λόγω τθσ 
ζλλειψθσ ςτοιχείων για τθν πιςτολθπτικι αξιοπιςτία των αιτοφντων. 


