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Αποκλιµάκωση επιτοκίων καταθέσεων προαναγγέλλουν                        

οι τράπεζες 

 Αποκλιµάκωση των επιτοκίων καταθέσεων, ώστε να είναι συµβατά 
µε της Ευρώπης, για να µεταφερθεί αυτή η µείωση και στα επιτόκια δανει-
σµού, προανήγγειλαν οι τράπεζες, ενηµερώνοντας την Επιτροπή Οικονο-
µικών για την πορεία του κλάδου. Σύµφωνα µε τον διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας Β. Ράπανο το πρώτο εξάµηνο του 2010 οι καταθέσεις µειώθη-
καν περίπου κατά 15 δισ. ευρώ, όµως από τον Ιούνιο, το φαινόµενο αυτό 
άρχισε να υποχωρεί. 

 Πρεµιέρα έκαναν τις 15 Ιουλίου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στα           
εµπορικά καταστήµατα, οι οποίες αναµένεται να κινηθούν σε πρωτοφανή 
για την  ελληνική αγορά υψηλά επίπεδα. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν     
µέχρι τις 31 Αυγούστου. 

Θερινές εκπτώσεις από τις 15 Ιουλίου 

Επιτόκιο 4,65% στη δηµοπρασία των εξάµηνων εντόκων                   

γραµµατίων 

 Επιτυχηµένη ήταν η χθεσινή επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές µε 
το επιτόκιο κατά τη δηµοπρασία εντόκων γραµµατίων, διάρκειας 26 εβδο-
µάδων, να διαµορφώνεται στο 4,65%. Το επιτόκιο είναι µικρότερο από ε-
κείνο που προβλέπεται στη συµφωνία µε την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ στο πλαίσιο 
του προγράµµατος στήριξης της Ελλάδας. Η έκδοση γραµµατίων που 
έληγαν υπερκαλύφθηκε κατά 3,64 φορές, έναντι 7,67 στην προηγούµενη 
έκδοση, στις 13 Απριλίου. 

∆άνεια για ενεργειακό... λίφτινγκ σε πάνω από 100.000 παλαιές            
κατοικίες 

 Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να ανακοινωθεί η έναρξη του Προ-
γράµµατος Εξοικονόµηση Κατ' Οίκον που έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότη-
ση γύρω στα 400 εκατοµµύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσό-
τερους από 100.000 δικαιούχους να κάνουν ενεργειακό... λίφτινγκ στο σπί-
τι τους. Το πρόγραµµα επιδοτεί παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας µε 
τοποθέτηση διπλών κουφωµάτων και τζαµιών, θερµοµόνωση και αλλαγή 
καυστήρα-λέβητα µε νέους πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και 
όποιες άλλες εργασίες θα προσδιορίζει η ενεργειακή επιθεώρηση από την 
οποία θα πρέπει να έχει περάσει το σπίτι. 



Σελίδα 2 

Μέτρα τη Κοµισιόν για την προστασία των καταθέσεων σε                        
περιόδους κρίσης 

 Μεγαλύτερη ασφάλεια για τους καταθέτες, αλλά και για τους ασφαλι-
σµένους ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προβλέπουν οι κανόνες 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στη βελτίωση της προ-
στασίας των κατόχων τραπεζικών λογαριασµών και των µικροεπενδυτών. 
Συγκεκριµένα, οι κάτοχοι τραπεζικών λογαριασµών στην Ε.Ε. σε περίπτω-
ση χρεοκοπίας της τράπεζάς τους θα δικαιούνται αποζηµίωση µέχρι και 
100.000 ευρώ, πρότεινε χθες στο Συµβούλιο Υπουργών η Ευρωπαϊκή         
Επιτροπή. 

Η Γερµανία επεξεργάζεται σχέδιο ελεγχόµενης χρεωκοπίας κρατών 

της Ευρωζώνης  

 Ανάσα ρευστότητας σε περίπου 800.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
οι οποίες δοκιµάζονται από την κρίση, ετοιµάζεται να δώσει η κυβέρνηση µε 
το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης που έχει καταρτίσει το υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΟΙΑΝ). Προβλέπεται να διατεθούν περί τα 6 δισ. 
ευρώ µε στόχο τη διευκόλυνση του κεφαλαίου κίνησης µικρών, πολύ µικρών 
και µεσαίας εµβέλειας επιχειρήσεων. 

Με κρατική εγγύηση 6 δισ. ευρώ για ΜµΕ 

  Η Γερµανία επεξεργάζεται σχέδιο ελεγχόµενης χρεωκοπίας κρατών 

της Ευρωζώνης µε στόχο να µη πληρώσουν τα σπασµένα µόνο οι 

φορολογούµενοι. Η διαδικασία θα προβλέπει ότι οι κάτοχοι κρατικών 

οµολόγων χώρας που κινδυνεύει, θα πρέπει να παραιτηθούν από µέρος 

των απαιτήσεών τους, µέσω του «haircut» προκειµένου να βοηθήσουν τη 

χώρα που κινδυνεύει να βγει από την κρίση.      

 Η διευκόλυνση θα έχει τη µορφή παράτασης προθεσµίας εξόφλησης 

ή µείωση τόκων ή εξόφληση οµολόγων σε τιµή µικρότερη από 100% της 

αξίας τους. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί µε την παραίτηση των πιστωτών 

από απαιτήσεις η δεύτερη φάση που ακολουθεί, θα εφαρµόζει πλήρη 

αναδιάρθρωση του χρέους της πληττόµενης χώρας. 



Σελίδα 3 

Προτάσεις οδηγιών για καταθέσεις και επενδύσεις  

 Με 2 προτάσεις του αρµόδιου επιτρόπου Μπαρνιέ ολοκληρώνεται 

το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών µέσω της 

δραστικής ενίσχυσης της κοινοτικής Νοµοθεσίας του 1994 (εγγύηση 

καταθέσεων) και του 1997 (αποζηµίωση επενδυτών). 

 ∆ιατηρείται το ποσό των 100.000/€ ανά καταθέτη µε εξαίρεση τις 

καταθέσεις χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και δηµοσίων αρχών, 

δοµηµένα επενδυτικά προϊόντα και πιστοποιητικά χρέους. 

 Ο χρόνος αποζηµίωσης καταθετών περιορίζεται σε 7 ηµέρες. 

 Εάν καταθέτης κάτοικος Ελλάδος έχει λογαριασµό στην Ισπανία 

σε Τράπεζα που χρεοκοπεί τότε το ελληνικό σύστηµα θα τον 

αποζηµιώσει και θα ζητήσει στη συνέχεια τα ποσά από το Ισπανικό 

σύστηµα και αντίστοιχα για κάθε χώρα. 

Αντιδράσεις από τους τουριστικούς επιχειρηµατίες  

 Αποκλίνουσες αντιδράσεις προκαλεί στους τουριστικούς 
επιχειρηµατίες η πρωτοβουλία του Υπ. Πολιτισµού και Τουρισµού να 
περιορίσει µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου τη λειτουργία συστήµατος «all 
inclusive» στα ξενοδοχεία.  

  Ο ΣΕΒΕ ζητάει ενίσχυση των Ελληνικών Εξαγωγών 

 Ο ΣΕΒΕ ζητάει στοχευµένο πρόγραµµα ενίσχυσης των 

Ελληνικών Εξαγωγών, ώστε να δοθούν πρακτικά εργαλεία ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας της καινοτοµίας, της ποιότητας και της 

ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. 

Χωρίς αυξήσεις και ο ιδιωτικός τοµέας το 2010, ενώ 

αναγνωρίζονται ως τακτικές αποδοχές ο 13ος και 14ος µισθός 

Παγώνουν και στον ιδιωτικό τοµέα οι µισθοί για φέτος µετά τη 

συµφωνία στην οποία κατέληξαν η Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών 

Ελλάδος και ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών.  

 Επιπλέον, µικρές αυξήσεις µε κριτήριο τον πληθωρισµό της 

ευρωζώνης προβλέπονται για το 2011 και το 2012. 


