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της στασιµότητας, της παύσης εργασιών και της κατακόρυ-
φης πτώσης του τζίρου τους. 

Ιδιώτες
Στο πλαίσιο της στήριξης των ιδιωτών, οι τράπεζες ετοιµάζουν 
µια σειρά από ρυθµίσεις και διευκολύνσεις στην πληρωµή των 
δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά) για όσους βρίσκονται 
αναγκαστικά εκτός της εργασίας τους. Με βάση τον προγραµ-
µατισµό που κάνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα -δεν είναι ο ίδιος 
για όλα, καθώς η κάθε τράπεζα θα ακολουθήσει, όσον αφο-
ρά τα φυσικά πρόσωπα, τη δική της πολιτική- για τους δανει-
ολήπτες/εργαζοµένους στις εταιρείες που έκλεισαν από την 
κρίση του κορωνοϊού θα υπάρξουν τα εξής:

f Λύσεις που θα είναι, όπως υποστηρίζουν τα τραπεζικά στε-
λέχη, εξατοµικευµένες και όχι οριζόντιες, έτσι ώστε να στη-
ριχθούν µόνο όσοι πραγµατικά έχουν πληγεί από την υγει-
ονοµική κρίση. 

f ∆ιευκόλυνση στην πληρωµή των µηνιαίων δόσεων για 3 
έως 6 µήνες, ανάλογα µε τη διάρκεια της κρίσης. Την περίοδο 
αυτή οι δανειολήπτες θα πληρώνουν µόνο τους τόκους και όχι 
το κεφάλαιο. Η οφειλή του κεφαλαίου θα µεταφερθεί µετά τη 
λήξη του δανείου (όποτε αυτή είναι) και θα πληρωθεί σε 3 ή 6 

Ε
να πλέγµα µέτρων χρηµατοδότησης µέ-
σω της διοχέτευσης κονδυλίων και πό-
ρων εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης, 

ύψους 8 δισ. ευρώ τουλάχιστον, είτε απευθείας 
από τις τράπεζες -θα ακολουθήσουν και άλλα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ανά κλάδο, αρ-
χής γενοµένης για τις επιχειρήσεις του τουρι-
σµού και όσες σχετίζονται µε αυτόν- αναµένε-
ται να «στηθεί» γύρω από τις επιχειρήσεις που 
έκλεισαν αλλά και για αυτές που έχουν πληγεί 
και θα πληγούν σε επίπεδο εσόδων και συνολι-
κού τζίρου από την υγειονοµική κρίση του κο-
ρωνοϊού. Η οµπρέλα προστασίας θα απλωθεί 
και πάνω από τα φυσικά πρόσωπα (νοικοκυ-
ριά), τους εργαζοµένους δηλαδή που πλήττο-
νται από την απρόβλεπτη επίθεση του κορωνο-
ϊού. Οι διοικήσεις των τραπεζών βρίσκονται σε 
ανοιχτή επικοινωνία µε την ηγεσία του οικονο-
µικού επιτελείου της κυβέρνησης και, σύµφω-
να µε τις πληροφορίες της Realnews, ο πρω-
θυπουργός τους έχει διαµηνύσει ότι πρέπει 
πάση θυσία, πόσο µάλλον όταν τους παρέχε-
ται ρευστότητα από εθνικό, ευρωπαϊκό επίπε-
δο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
να στηρίξουν τις 320.000 επιχειρήσεις (κλει-
στές και ανοιχτές) που βρίσκονται και θα βρε-
θούν το επόµενο χρονικό διάστηµα στη δίνη 

Ρυθµίσεις και νέα δάνεια 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Τριάντα ακ

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να στηρίξει τις τρά-
πεζες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και οι τράπεζες πρέπει να 
στηρίξουν τις επιχειρήσεις. Επεξεργαζόµαστε και θα διευκρινίσου-
µε όλες τις δυνατότητες και την ευελιξία που δίνουν τα µέτρα που 
ελήφθησαν από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Στόχος µας είναι 
η ενίσχυση της ρευστότητας, η θωράκιση της απασχόλη-
σης, αλλά και η ευστάθεια του τραπεζικού συστήµατος. 
Από την πλευρά τους, οι τράπεζες καλούνται στις δύσκο-
λες αυτές συνθήκες να διαδραµατίσουν τον ρόλο τους 
στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Στην πρώ-
τη γραµµή της χρηµατοδότησης πρέπει να βρε-
θούν οι πληγείσες µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
και οι εργαζόµενοι που έχουν υποστεί ζηµιά. 
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Οι τράπεζες πρέπει να στηρίξουν
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
Tρίµηνη αναστολή 
στις δόσεις 
στεγαστικών και 
καταναλωτικών 
δανείων, αλλά 
και µικρών 
επαγγελµατικών 
ανακοίνωσαν οι 
τράπεζες για τους 
δανειολήπτες που 
πλήττονται άµεσα 
και έµµεσα από 
τον κορωνοϊό

Αµεση χρηµατοδότηση 
µε 8 δισ. ευρώ εθνικών και 
ευρωπαϊκών πόρων για τις 
επιχειρήσεις. 
Ποιες ρυθµίσεις θα 
προτείνουν οι τράπεζες στα 
νοικοκυριά που πλήττονται 
και ποιες στις επιχειρήσεις-
πελάτες τους
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