
 

 

 

∆ιευθέτηση «κόκκινων δανείων» µε προστασία του υγιούς 
ανταγωνισµού 

 

Ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας αναµένει µε πραγµατική αγωνία τις νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για τη διευθέτηση του µείζονος ζητήµατος για την 

επανεκκίνηση της οικονοµίας µας που είναι τα «κόκκινα δάνεια» πολιτών και επιχειρήσεων.  

Παράλληλα, οι διοικήσεις των τραπεζών αναµένουν κι αυτές τις σχετικές νοµοθετικές 
ρυθµίσεις, ούτως ώστε οι αυτόνοµες µονάδες διαχείρισης επισφαλειών να εκκινήσουν και 
πάλι τη διαδικασία διευθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.  

Πλέον οι επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στο όριο, αλλά το έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Η 

προκήρυξη των εκλογών και η διαπραγµάτευση της χώρας µας µε τους θεσµούς, έχει 
ανακόψει την πορεία ανάκαµψης της οικονοµίας, που είχε διαφανεί στο τέλος του χρόνου και 
η οποία θα γινόταν µε όχηµα τη βελτίωση των επιδόσεων των εγχώριων επιχειρήσεων. Ως 
εκ τούτου, το ζήτηµα της αναχρηµατοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων πρέπει να τεθεί 
σε άµεση προτεραιότητα, ούτως ώστε να µη βρεθεί η χώρα µπροστά σε νέες δυσάρεστες 
καταστάσεις, µε πρώτη την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας εξ’ αιτίας του κλεισίµατος 
πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

Όµως, για άλλη µια φορά ο  ΣΒΒΕ θα υποστηρίξει ότι το βασικό κριτήριο για την 

αναχρηµατοδότηση των «κόκκινων δανείων» θα πρέπει να είναι οι προοπτικές βιωσιµότητας 
των επιχειρήσεων που θα λάβουν τελικά τις ρυθµίσεις. Αυτό συνεπάγεται την υποβολή ενός 
επιχειρηµατικού σχεδίου που θα περιλαµβάνει ρεαλιστικές εκτιµήσεις βιωσιµότητας και 
συγκεκριµένη στρατηγική ανάκαµψης της επιχείρησης που θα λάβει τη διευθέτηση. Αν η 

κυβέρνηση διασφαλίσει τη βασική αυτή προϋπόθεση, τότε θα προστατευθούν οι υγιείς 

επιχειρήσεις και δεν θα υπάρξουν προβλήµατα νόθευσης του ανταγωνισµού.  

Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις αποφάσεις 
της, για να µπορέσει τελικά να εξασφαλίσει την υγιή αναδιάρθρωση της επιχειρηµατικής 

βάσης της χώρας, θέτοντας έτσι τα θεµέλια για την ανάκαµψη της οικονοµίας µας και την 

έναρξη της υλοποίησης επενδύσεων που έχει πολύ µεγάλη ανάγκη η χώρα.  

Πληρωµή µόνο των τόκων, επιµήκυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωµής του 

υφιστάµενου δανείου, πιθανός συνδυασµός λύσεων, µέχρι και διαγραφή µέρους του χρέους 
ή/και αναστολή πληρωµών, βρίσκονται στις σκέψεις του οικονοµικού επιτελείου της 

Κυβέρνησης.  

Αυτό όµως που και πάλι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι 
κάθε περίπτωση αναδιάρθρωσης δανείων επιχείρησης είναι διαφορετική. Γι’ αυτό και η 

πρότασή του ΣΒΒΕ είναι ότι η κάθε περίπτωση να εξετάζεται µεµονωµένα και µε γνώµονα 

την υποβολή ενός ρεαλιστικού επιχειρηµατικού σχεδίου. Πιθανές «οριζόντιου τύπου» 

ρυθµίσεις είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσουν στρεβλώσεις στην αγορά και το αποτέλεσµα 

βεβαίως θα είναι η ενίσχυση επιχειρηµατικών σχεδίων αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.  

Σ’ αυτή την περίπτωση γεννάται επίσης και µεγάλο ηθικό ζήτηµα, µιας και οι επιχειρήσεις 

που έχουν πραγµατικές προοπτικές βιωσιµότητας και ανάπτυξης, θα βρεθούν να ενισχύονται 
παράλληλα µε όσες πραγµατικά δεν µπορούν να αντέξουν το βάρος και τις επιπτώσεις της 

οικονοµικής κρίσης. Άρα, η πρότασή του ΣΒΒΕ είναι: τα κριτήρια αναδιάρθρωσης να τεθούν 

εξ’ αρχής, να είναι γνωστά και όσο περισσότερο αντικειµενικά γίνεται.  

Άλλωστε, οι ξεκάθαροι κανόνες στην όλη διαδικασία, θα είναι αυτοί που τελικά θα κρίνουν το 

αποτέλεσµα προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας, υλοποιώντας µια  αποτελεσµατική 

αναδιάρθρωση δανείων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί πραγµατικά από την οικονοµική 

κρίση, αλλά µπορούν βοηθούµενες να ανακάµψουν.  


