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"ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΔΔ ΧΩΡΙ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΟ" 

  
Η ΔΔΔ κε ζπλερείο επαθέο θαη αλαιχζεηο ηεθκεξησκέλσλ ππνκλεκάησλ πξνο ηελ Κπβέξλεζε, 

πξνζπαζεί λα  ηεξαξρήζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο θαη πξνηείλεη ιχζεηο ρσξίο δεκνζηνλνκηθφ 

θφζηνο.  

Σα 5 βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο έρνπλ σο εμήο: 

 

1. Οπιζμόρ και νομοθεηική ζηήπιξη ηηρ «ενηόρ κπίζηρ» ΜΜΔ επισείπηζηρ. 

ηελ έλλνηα ηεο «εληφο θξίζεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο» πξνηείλεηαη  λα ππάγνληαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ νθεηιέο πξηλ ην 2010 θαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ 

κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ζήκεξα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πάλσ 

απφ ην 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχλ λα εληάζζνληαη απηφκαηα ζε 

φιεο ηηο πθηζηάκελεο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο, ελψ κε ηελ έληαμή ηνπο ζηηο 

ξπζκίζεηο λα αλαζηέιινληαη νη πνηληθέο δηψμεηο, ε θαηαγγειία δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηα 

αζηηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Η ΔΔΔ θαηέζεζε ζην ΤΠΟΙΚ θαη ην ΤΠΑΑΝ αηηηνινγηθή έθζεζε 

θαη λνκηθφ θείκελν ζρεηηθήο ηξνπνινγίαο. Ωο αληαπνδνηηθφ κέηξν κπνξεί λα εμεηαζζεί ε 

πξφζιεςε ελφο αλέξγνπ απφ θάζε "εληφο θξίζεο" ΜκΔ γηα ην δηάζηεκα ησλ 48 δφζεσλ κε 

επηδνηνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα 24 κήλεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν αληί λα επηδνηείηαη ε 

αλεξγία, ζα επηδνηεζεί  ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 2. Δπέκηαζη πςθμίζευν ζηον ΟΑΔΔ και οικογενειακή πεπίθαλτη. 

Οη βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΔ γηα ηνπο ρηιηάδεο θαη´ αλάγθε νθεηιέηεο ηνπ ΟΑΔΔ, είλαη ε 

απνπνηληθνπνίεζε, ε απνζχλδεζε ηεο ζεψξεζεο νηθνγελεηαθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο, ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ αλεξγίαο πέξαλ ηνπ επηδφκαηνο θαη ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

θάιπςε θαη ε επαλέλαξμε θαηαβνιήο ηξερνπζψλ εηζθνξψλ κε ειεχζεξε επηινγή θιάζεο απφ 

ηνπο "αλελεξγνχο". Η ΔΔΔ επηκέλεη ζηελ ιχζε γηα «πάγσκα» θαη θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

παιαηψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ άλσ ησλ 20.000 επξψ, κε αλειιηπή θαηαβνιή κεησκέλσλ 

ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη κε ηειηθή επηινγή εμαγνξάο ή κεησκέλεο ζχληαμεο, ε νπνία δελ ζα 

δεκηνπξγεί έιιεηκκα θαη ινγηζηηθέο απψιεηεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμήζεη θαη ζα 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εηήζηα ξνή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελεξγνπνηνχληαη 380.000 νθεηιέηεο ηνπ νξγαληζκνχ θάηη πνπ κπνξεί λα απνδψζεη επηπιένλ 

ξεπζηφηεηα έσο θαη 800 εθ. επξψ εηεζίσο. Δπηπιένλ, ν ΟΑΔΔ ζα θαηαβάιεη αλαγθαζηηθά 

ρακειφηεξεο ζπληάμεηο, ιφγσ κείσζεο αζθαιηζηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ιχζε 

ηεο «κείσζεο ησλ ζπληάμεσλ». Έρνπλ ήδε ππνβιεζεί απφ ηελ ΔΔΔ 4 ζρεηηθά θείκελα, ελψ ζε 

ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο εμεηάδεηαη κία "επέθηαζε" ηεο ξχζκηζεο, κε 

ζηνηρεία, πίλαθεο ππνινγηζκνχ εηζξνψλ αλελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη δπλαηφηεηα απνλνκήο 

ζπληάμεσλ ζε δηθαηνχρνπο νθεηιέηεο. 

 3. Ρεςζηόηηηα αγοπάρ και επιζηποθή ηυν ΜμΔ ζηη σπημαηοδόηηζη. 

Η πξφηαζε ηεο ΔΔΔ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(ΑΣΜΔ) εηδηθνχ ζθνπνχ κε ηξαπεδηθέο εγγπνδνηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο, γηα ηηο 

ΜκΔ. ηελ θαηεχζπλζε απηή κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη δνκέο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ 

Σξαπεδψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ζα είλαη ε ζπγθέληξσζε - ζπγρψλεπζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο ζηελ ΑΣΜΔ θαη ε άκεζε πξνψζεζή ηνπο κε εληαίν ηξφπν θαζψο επίζεο θαη ε 

παξνρή  κηθξφ-δαλείσλ, "micro finance"  απνθιεηζηηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η λέα 

Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα, καδί κε ην Διιεληθφ Δπελδπηηθφ Σακείν ΔΣ/IGG  ζα κπνξεί λα έρεη 

πξσηεχνληα θαη φρη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, ελψ παξάιιεια ζα αλαπηχμεη έλα δπλακηθφ - 

ζηνρεπκέλν management, ζε ζεκεία πνπ νη άιιεο Σξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ, 

κέζσ απιψλ - ηππνπνηεκέλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ζην 

πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ εγγπήζεσλ  ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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Η πξφηαζε ηεο ΔΔΔ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξφζθαηεο έθζεζεο ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Σξαπεδψλ κε ηίηιν "Έθζεζε γηα πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜκΔ ζηελ 

Διιάδα" . 

4. Σειπεζίαρ "δύο ηασςηήηυν" με "βαθμολόγιο" και "αξιολόγηζη". 

Σν ξπζκηζηηθφ παθέην πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αιιαγέο κε ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

«Σεηξεζία-2»  κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα γηα ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελεγξάθεζαλ 

εληφο ηεο πεξηφδνπ ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ν λένο "Σεηξεζίαο"  ζα κπνξέζεη λα ζεζπίζεη λέα 

θξηηήξηα, ψζηε φζνη κηθξνκεζαίνη ζην παξειζφλ έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ επψδπλε δηαδηθαζία θαη 

ηε καχξε ιίζηα  ηνπ λα κελ απνθιείνληαη πιένλ απφ θάζε λέα πξνζπάζεηα πνπ ζα επηρεηξνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ην πξνζσξηλφ έιιεηκκα ξεπζηφηεηαο ηνπο. Η ΔΔΔ απέζηεηιε 

πξφζθαηα ζην ΤΠΑΑΝ θαη ΤΠΟΙΚ, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο γηα 

"Σεηξεζία δχν ηαρπηήησλ".  Η ηειεπηαία πξφηαζή καο επηθεληξψλεηαη ζηε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπ Ακεξηθαληθνχ θαη Καλαδηθνχ κνληέινπ "Σεηξεζία" ζηα ειιεληθά δεδνκέλα κε 

βαζκνιφγην "credit score" θαη αμηνιφγεζε "account ratings". 

5. Απώλειερ από παπεμπόπιο και εμποπικέρ διαζςνοπιακέρ μεηακινήζειρ. 

Οη δηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ αλαδήηεζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ είλαη έλα δήηεκα πνπ ε 

Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιχζεη θαη λα δψζεη ιχζε ζηελ απψιεηα εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο 

χςνπο 5,5 δηο. Οη πεξηπηψζεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη ηνπ Αηγαίνπ, είλαη ελδεηθηηθέο 

θαη πξνζπαζνχκε κε κειέηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ (ΙΝΔΜΤ) λα 

επηζεκάλνπκε ηηο θξίζηκεο πιεπξέο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο είλαη λα θηηαρηεί κηα ζθξηγειή εζσηεξηθή αγνξά ε νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ππφζηξσκα ηεο εμσζηξέθεηαο. Θα πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχκε ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο - πνηφηεηα ππεξεζηψλ, πνηθηιία 

πξντφλησλ, brand name, ζεηηθή εηθφλα θαηαζηεκάησλ – θαη λα πξνζεγγίζνπκε μαλά ην εγρψξην 

αιιά θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Η αληηκεηψπηζε ηεο "αηκνξξαγίαο" ηνπ 

παξεκπνξίνπ θαη ε αλαζηξνθή ππέξ ηεο ειιεληθήο αγνξάο  ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επαλεθθίλεζε πνπ επηδηψθνπκε.  

Η ΔΔΔ εληφο ηνπ επηεκβξίνπ, ζα νινθιεξψζεη 13 θαθέινπο, έλαλ γηα θάζε πεξηθέξεηα ηεο 

ρψξαο, κε πξνηάζεηο γηα ηελ έληαμε δξάζεσλ γηα ην εκπφξην θαη ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο 

ζηελ Νέα Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν (2014-2020) ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο  πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ αγνξά ηεο θάζε πεξηνρήο.  

Σν ζηνίρεκα φισλ γηα ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, είλαη ν εμεηδηθεπκέλνο θαη 

ζηνρεπκέλνο ζρεδηαζκφο, πνπ ζα αθνξά ζηελ αλάθακςε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ κε ιχζεηο πνπ 

λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θάζε ηνπηθή θνηλσλία ρσξηζηά. 

 


