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Δςζκολίερ αποπληπωμήρ ηων επισειπημαηικών δανείων 

 Σην θόθθηλν επηρεηξεκαηηθά δάλεηα 15 δηζ. € ζε ζύλνιν 136 δηζ. € 

(εθ ησλ νπνίσλ ηα 30 δηζ. ρξσζηνύλ νη ΜΜΔ). Οη εθηηκήζεηο ησλ Τξαπε-

δώλ κηινύλ γηα ην ήκηζπ ησλ επηρεηξήζεσλ λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκα-

ηα, ζηα νπνία ελδερόκελα λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ κε ηελ ζπλ-

δξνκή ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.      

 Τν 70% ησλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθά ΜΜΔ έρεη πξνβιήκαηα εθ ησλ 

νπνίσλ ην 20% πηζαλόλ λα «παξαδώζεη θαη ηα θιεηδηά», ιόγσ αλνηγκά-

ησλ, πνπ δελ θαιύπηνληαη. Τν 20% ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείσλ έρεη 

ππνβιεζεί ζε αλαρξεκαηνδόηεζε, ελώ ην ίδην ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

παξνπζηάδεη ειιεηπή ξεπζηόηεηα.       

 Οη Τξαπεδίηεο ζεκεηώλνπλ όηη ε εμνκάιπλζε απαηηεί καθξά θαη 

δύζθνιε πνξεία, πνπ ζπλαξηάηαη από ηελ επηηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο. Έκθαζε δίλνπλ νη Τξάπεδεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ κπν-

ξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Γελ ιείπνπλ πάλησο θαη αηθλη-

δηαζηηθέο θηλήζεηο πεξηνξηζκνύ πηζησηηθώλ νξίσλ ή θαη κεδεληζκνύ νξί-

σλ. Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γίλνληαη απζηεξόηεξα. Η αύμεζε ηνπ θόζ-

ηνπο δαλεηζκνύ είλαη έιαζζνλ πξόβιεκα κπξνζηά ζηελ εμαζθάιηζε ξε-

πζηόηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηζρπξίδνληαη ηα Τξαπεδηθά ζηειέρε. 

 Έληνλν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα επηδόηεζεο αζ-

θαιηζηηθώλ εηζθνξώλ γηα 200.000 εξγαδόκελνπο, πνπ πινπνηείηαη κέζσ 

ηνπ ΟΑΔΓ, θαηαγξάθεηαη από ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεκαηηώλ.  

 Σύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ, ζε κία εβδνκάδα ππνβιήζεθαλ 

ειεθηξνληθά αηηήζεηο γηα επηδόηεζε 43.751 ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηε δέζ-

κεπζε όηη ζα δηαηεξεζνύλ ηνπιάρηζηνλ 87.502 ζέζεηο. Υπελζπκίδεηαη όηη 

νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζα εληαρζνύλ ζην πξόγξακκα ζα ιάβνπλ 100% 

επηδόηεζε ησλ εξγνδνηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ γηα 12 κήλεο γηα ην 50% ησλ 

απαζρνινύκελώλ ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα δηαηεξήζνπλ ηνλ ίδην 

αξηζκό εξγαδνκέλσλ θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 



Σελίδα 2 

Οικονομική αζηςνομία ζηη μάση καηά ηηρ θοποδιαθςγήρ ζςζηήνεηαι              

από ηο ςποςπγείο πποζηαζίαρ ηος πολίηη 

 Οηθνλνκηθή Αζηπλνκία κε θύξην ζηόρν ηε κάρε θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηνπ καύξνπ ρξήκαηνο ζπζηήλεηαη ζην ππνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Τν λέν 

ζώκα ζα ζηειερώζνπλ 100 αζηπλνκηθνί εηδηθώλ θαζεθόλησλ πνπ ζα δξνπλ ζε 

νιόθιεξε ηελ Διιάδα κε επζύλε γηα έλα επξύ πεδίν δξάζεο, από ηελ παξάλνκε 

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ κέρξη ηε κε έθδνζε απνδείμεσλ από ηνπο γηαηξνύο θαη ηηο 

παξάλνκεο ζπληαγνγξαθήζεηο, ηηο ππεξηηκνινγήζεηο θαξκάθσλ θαη ηαηξηθνύ ε-

μνπιηζκνύ, θαζώο θαη ηνπ παξάλνκνπ ηδόγνπ. Όπσο δήισζε ρζεο, ν ππνπξγόο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, θ. Φξ. Παπνπηζήο, ην ζρέδην Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο κε 

ην νπνίν δεκηνπξγείηαη Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο θαη Οηθνλνκηθήο Αζηπ-

λνκίαο έρεη ζηαιεί πξνο ηνπο ζπλαξκόδηνπο ππνπξγνύο.  

 Δέζμη μέηπων από ηο Υποςπγείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ για ηην          
αναθέπμανζη ηηρ μικπομεζαίαρ επισειπημαηικόηηηαρ  

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ςεθηζηεί ηέζζεξα λνκνζ-

ρέδηα πνπ ζα απνηειέζνπλ έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ηελ αδεηνδόηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα έρεη πξνσζεζεί ν λένο επελδπηηθόο λόκνο αιιά 

θαη ν λόκνο γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ θαη ην λέν Τακείν 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΤΔΑΝ). Απηά αλέθεξε ν ππνπξγόο Πεξηθε-

ξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, θ. Μ. Φξπζνρνΐδεο, ζηελ επίζθεςή 

ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ Βηνηερλώλ Δκπό-

ξσλ Διιάδνο όπνπ ζπλαληήζεθε κε ην πξνεδξείν ηεο. Ιδηαίηεξα, ζηάζεθε ζηελ 

ίδξπζε ηνπ Διιεληθνύ Τακείνπ Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο ην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί σο ηξάπεδα εηδηθνύ ηύπνπ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ην πξνζε-

ρέο δηάζηεκα. 



Σελίδα 3 

  Τε δηαβεβαίσζε ηνπ Καηάξ όηη νη επελδύζεηο ζπλνιηθνύ ύςνπο 5 δηζ. δνιαξί-

σλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κεηέθεξε ν επηθεθαιήο Δπελδύζεσλ ηνπ εκηξάηνπ Αρ-

κέλη αι-Σαγέλη θαηά ηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο δηππνπξγηθήο επηηξνπήο Διιάδαο 

θαη Καηάξ, ρζεο, ζηελ Αζήλα.         

 Δπί ηάπεηνο βξέζεθαλ ηα ζρέδηα γηα ην παιηό αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ αι-

ιά δε ζπδεηήζεθε ην καηαησκέλν ζρέδην ζηνλ Αζηαθό. Σην θνηλό αλαθνηλσζέλ πνπ 

δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα κεηά ηε ζπλάληεζε ηνλίδεηαη πσο «ε πιεπξά ηνπ Καηάξ 

εμέθξαζε ηελ ηζρπξή βνύιεζή ηεο λα πινπνηήζεη ηελ πξόζεζή ηεο γηα επελδύζεηο 

ζηελ Διιάδα ζπλνιηθνύ ύςνπο κέρξη θαη 5 δηζ. δνιαξίσλ». 

Αλλαγή ζςνηελεζηών θοπολόγηζηρ μεπιζμάηων ηων επισειπήζεων  

 «ANAXΩMA» ζηε θπγή ησλ θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθό επηρεηξεί λα ζεθώζεη 

ε θπβέξλεζε, κε ηελ αιιαγή ησλ ζπληειεζηώλ, κε ηνπο νπνίνπο θνξνινγνύληαη ηα 

κεξίζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Σην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ δηαπηζηώλνπλ όηη ε θνξνιόγεζε ησλ κεξηζκά-

ησλ πξέπεη λα αιιάμεη, θαζώο ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη σο εηζόδεκα θαη θνξνιν-

γνύληαη κε ζπληειεζηή 40%, έρνπλ ήδε θνξνινγεζεί θαη ζηελ πεγή κε ζπληειεζηή 

24%. Σύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ην νηθνλνκηθό επηηειείν πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη 

ζε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο ησλ κεξηζκάησλ, ζην 35% ή θαη θάησ α-

πό ην 30%. Ο ζηόρνο είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλζήθεο αληίζηνηρεο κε ην θνξνιν-

γηθό πιαίζην πνπ επηθξαηεί θπξίσο ζε γεηηνληθέο "αληαγσλίζηξηεο" πξνο ηελ Διιάδα 

ρώξεο (Βνπιγαξία, Κύπξνο, Τνπξθία θ.ιπ.).  

Καηάπ: Θα ςλοποιηθούν οι επενδύζειρ 5 Διρ. Δολαπίων   


