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Ρυθµίσεις και νέα δάνεια 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τριάντα ακ

 ΤΑ ΜΕΤΡΑ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καλύπτουν τις πρώ-
τες ανάγκες που καλούνται οι επιχειρήσεις να καλύψουν, µέ-

σα σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Θεωρώ ότι 
τα µέτρα που ελήφθησαν για όσες επιχειρήσεις έχουν 

δανειακές υποχρεώσεις είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, ωστόσο το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης θα πρέπει, από σήµερα κιόλας, να καταστρώ-
σει ένα νέο σχέδιο, καθώς τα δεδοµένα της ελληνι-
κής οικονοµίας αναθεωρούνται καθηµερινά. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να ληφθούν οριζό-
ντια µέτρα για το σύνολο των επιχειρήσεων. Οι τρά-

πεζες θα πρέπει να συµβάλουν καθοριστικά, καθώς µέ-
χρι στιγµής δεν έχουν ανακοινωθεί µέτρα προστασίας 

των επιχειρήσεων όπως σε ό,τι αφορά τις πληρωτέες επι-
ταγές για τις οποίες έχουµε ζητήσει το διάστηµα 

των 8 ηµερών να αυξηθεί στις 60.

 ΤΑ ΜΕΤΡΑ που εξήγγειλε η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, ωστόσο υπολείπονται των προσδοκιών µας, καθώς πρέπει να 
ληφθεί µέριµνα και για τις επιχειρήσεις που δεν έχει ανασταλεί η 
λειτουργία τους. Για παράδειγµα, προς τη σωστή κατεύθυνση 
είναι η αναστολή των δανειακών υποχρεώσεων για τις επι-
χειρήσεις έως το τέλος Σεπτεµβρίου, ωστόσο αφορά µόνο 
εκείνες που ήταν συνεπείς στην καταβολή των δόσεων το 
2019. Θα πρέπει να αφορά όλους τους δανειολήπτες, κα-
θώς είναι εύλογο ότι η επιχείρηση που δεν µπορούσε να 
πληρώσει πέρυσι τις δανειακές της υποχρεώσεις δεν θα 
µπορεί να το κάνει και τώρα που η οικονοµία έχει δεχθεί 
ένα ισχυρό πλήγµα. Επίσης, το πακέτο των χρηµα-
τοδοτήσεων των 1,8 δισ. ευρώ της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να εί-
ναι άµεσα διαθέσιµο στις επι-
χειρήσεις, χωρίς να υπάρξουν 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Να ληφθούν και άλλα µέτρα Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων για όλους!

Κρατική γραµµή ρευστότητας
Η δέσµη µέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνη-
ση για τη στήριξη της χρηµατοδότησης και της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν άµεσα και έµµεσα από τον κορωνοϊό πε-
ριλαµβάνει συνολική στήριξη 8 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 7 δισ. ευρώ θα περάσουν µέσα 
από το τραπεζικό σύστηµα και το 1 δισ. ευρώ 
θα δοθεί -µε τη µορφή δανείου- απευθείας από 
το ∆ηµόσιο προς µια συγκεκριµένη κατηγορία 
πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. Οι πη-
γές χρηµατοδότησης που άνοιξαν είναι οι εξής:

f Μέσω των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων θα χρηµατοδοτηθούν οι πλη-
γείσες επιχειρήσεις µε 2 δισ. ευρώ. Πρόκειται 
για χρηµατοδότηση που θα δοθεί από την ΕΤΕπ 
στις ελληνικές τράπεζες κι αυτές θα τη δώσουν 
στις επιχειρήσεις µε χαµηλά επιτόκια σε σχέση 
µε αυτά που δανείζουν εν γένει τις εταιρείες.

f Κονδύλι 500 εκατ. ευρώ από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δοθεί µέσα από 
το τραπεζικό σύστηµα στις επιχειρήσεις για δά-
νεια επενδυτικού σκοπού. 

f Ποσό 3 δισ. ευρώ θα δοθεί µε τη µορφή δα-
νείων κεφαλαίου κίνησης σε µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις από τον εγγυοδοτικό µηχανισµό της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

f Μέσα από το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι πό-
ροι του οποίου µε τη µόχλευση µπορούν να 
φθάσουν το 1,3 δισ. ευρώ, θα διατεθούν κεφά-
λαια στις τράπεζες, οι οποίες µε τη σειρά τους 
θα χρηµατοδοτήσουν µε νέα δάνεια τις επιχει-
ρήσεις. Τα δάνεια αυτά θα είναι άτοκα, καθώς 
το επιτόκιό τους θα επιδοτηθεί κατά 100% από 
το κράτος για 2 χρόνια. Τα δάνεια θα δίνονται 
κατά 50% άτοκα και το υπόλοιπο µε ένα επιτό-
κιο που στην παρούσα συγκυρία θα ζητηθεί 
από τις τράπεζες (σ.σ.: από το ∆ηµόσιο) να εί-
ναι σχεδόν µηδενικό. 

f Τέλος, θα δοθεί 1 δισ. ευρώ στις επιχειρή-

µήνες, ανάλογα το χρονικό διάστηµα που είχε ανασταλεί η πληρωµή. 

f Για όσους δανειολήπτες χρειάζονται µε βάση την εισοδηµατική 
και οικονοµική τους κατάσταση µια µεγαλύτερη ρύθµιση του δανεί-
ου, θα υπάρξει, ανάλογα µε την τράπεζα, σχετική στήριξη. 

f Εξαιρούνται των έκτακτων ρυθµίσεων-διευκολύνσεων οι µισθω-
τοί που διατηρούν στο ακέραιο τον µισθό τους, όπως οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι. 

σεις µε τη µορφή κρατικού δανείου ως επιστρε-
πτέα χρηµατοδότηση. Τα δάνεια αυτά θα πι-
στωθούν µέσα στο επόµενο δίµηνο στους λο-
γαριασµούς των επιχειρήσεων µέσω taxisnet, 
µε συγκεκριµένα κριτήρια, όπως η πτώση του 
τζίρου, το µισθολογικό και µη µισθολογικό τους 
κόστος ή και η ενδεχόµενη καταστροφή απο-
θεµάτων. Επιστρεπτέα σηµαίνει ότι όλη, ή ένα 
µεγάλο µέρος της -εξαρτάται από την περίπτω-
ση- θα επιστραφεί στην πολιτεία µέσα στα επό-
µενα χρόνια, µε χαµηλό επιτόκιο. 

Απευθείας ρυθµίσεις και δάνεια
Πέραν, όµως, των 8 δισ. ευρώ, που θα προέλ-
θουν από το ∆ηµόσιο µε µια σειρά από όρους 
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το επιτόκιό τους 
-που θα τους θέσει το ∆ηµόσιο- οι τράπεζες ετοι-
µάζουν ρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων 
µε ταυτόχρονη αναχρηµατοδότηση για µια σει-
ρά από επιχειρήσεις-πελάτες τους, κυρίως τους 
ισχυρούς των κλάδων που πλήττονται.

Εχουν ήδη ανακοινώσει την αναστολή πλη-
ρωµής του κεφαλαίων για τα δάνεια των επι-
χειρήσεων που έκλεισαν και το µέτρο αναµέ-
νεται να επεκταθεί και σε ανοιχτές που πλήτ-
τονται, µε βάση τους κωδικούς που θα τους 
στέλνει το υπουργείο Οικονοµικών. Η αναστο-
λή πληρωµής του κεφαλαίου στη µηνιαία δό-
ση ισχύει για 6 µήνες, µέχρι την 31η Σεπτεµ-
βρίου 2020. Κι εδώ η οφειλή του κεφαλαίου 
θα µεταφερθεί στη λήξη του δανείου. Επί της 
ουσίας, το δάνειο στη λήξη του θα επιµηκυν-
θεί για 6 µήνες. 

Ρυθµίσεις και νέα δάνεια κατά περίπτωση: 
Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις, εταιρείες ενοικίασης ακι-
νήτων, εισαγωγείς και εξαγωγείς, εταιρείες εκ-
παίδευσης κ.λπ. Σύµφωνα µε τραπεζικές πη-
γές, για τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, 
οι ρυθµίσεις των δανείων θα γίνονται όχι οριζό-
ντια αλλά κατά περίπτωση µε βάση τα οικονοµι-
κά µεγέθη και τη θέση τους στην αγορά, αλλά 
και το ποσοστό δανειακής έκθεσης που έχουν. 

 Κωνσταντίνος  Μίχαλος
Πρόεδρος ΕΒΕΑ

 Γιώργος  Καββαθάς
Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ 

κλάδοι
Στις εταιρείες που 
θα λάβουν άµεσα 
νέα χαµηλότοκα 
δάνεια, κεφάλαιο 
κίνησης και 
ρευστότητα 
ανήκουν: 
ξενοδοχεία 
και όλες οι 
συνδεδεµένες 
µε τον τουρισµό 
επιχειρήσεις 
(τροφοδοσία, 
προµηθευτές 
κ.λπ.), εισαγωγείς 
αυτοκινήτων, 
εστίαση, εµπορικά,  
εισαγωγείς 
και εξαγωγείς 
προϊόντων, 
κινηµατογράφοι, 
θέατρα και όσες 
προσφέρουν 
υπηρεσίες 
εκπαίδευσης

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν 
σε απευθείας ρυθµίσεις για τα 
δάνεια µεγάλων επιχειρήσεων 
µε αναδιαρθρώσεις και  νέα 
χρηµατοδότηση


