
 

 «Νέα ρύθμιση επιχειρηματικών ουειλών ζητάει η ΕΣΕΕ» 

 

Η Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ, επαλαθέξνληαο ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηωλ «θόθθηλωλ» 

δαλείωλ, ην νπνίν βαίλεη ζπλερώο δηνγθνύκελν, δεηάεη λέα ξύζκηζε ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ νθεηιώλ, θαζώο 

ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Ειιάδαο αλαθνξηθά κε ηα κε εμππεξεηνύκελα εηαηξηθά 

δάλεηα, πξνθαινύλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαη απόγλωζε  ηόζν ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο αγνξάο όζν θαη 

ζηνπο ππεύζπλνπο άζθεζεο/ράξαμεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πωο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Α΄ Τξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,  από ηα 116  δηο ρνξεγεζέληωλ επηρεηξεκαηηθώλ δαλείωλ, ηα 42 εμ’ 

απηώλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ωο κε εμππεξεηνύκελα, κε απνηέιεζκα ε αλαινγία ηωλ «θόθθηλωλ» δαλείωλ 

επί ηνπ ζπλόινπ λα δηακνξθώλεηαη ζην 36,2%,  θαηαγξάθνληαο αύμεζε ζε ζύγθξηζε κε ην 2013 (32,0%). 

Αθόκε πην απνγνεηεπηηθή είλαη ε εηθόλα πνπ πξνθύπηεη  γηα ηηο ρνξεγήζεηο αμίαο 23 δηο επξώ πνπ έρνπλ 

ιάβεη νη Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο από ηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα, κε ην πνζνζηό ηωλ θαζπζηεξνύκελωλ 

δαλείωλ λα αλέξρεηαη ζηα 10,8 δηο επξώ ή ζην 47% επί ηνπ ζπλόινπ. 

Ωο εθ ηνύηνπ, ε κόλε βηώζηκε ιύζε ακθίδξνκεο ωθέιεηαο/ρξεζηκόηεηαο ηόζν γηα ηνπο  δαλεηνιήπηεο όζν 

θαη γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα, απνηππώλεηαη ζηελ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ κνλαδηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ πνπ 

έρεη ππάξμεη έωο ζήκεξα, ηνπ λόκνπ 3816/2010. 

Σην ζπγθεθξηκέλν λόκν είραλ δηθαίωκα ππαγωγήο όιεο νη επηρεηξήζεηο κε ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 

ηνπιάρηζηνλ 3 κελώλ πξνο ηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα από επηρεηξεκαηηθό δάλεην. 

Σηηο κε θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο, ε απνπιεξωκή έρεη δηάξθεηα ίζε κε ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν.  Σηηο 

θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο, ε απνπιεξωκή μεπεξλά ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θαηά 2 έηε ρωξίο λα είλαη 

ζπλνιηθά κηθξόηεξνο από 7 έηε.  Τα 2 πξώηα έηε θαηαβάιινληαη κόλν ηόθνη θαη ελ ζπλερεία ηζόπνζεο 

πεξηνδηθέο δόζεηο.  Σηηο θαηαγγειζείζεο ζπκβάζεηο αλνηθηνύ ή αιιειόρξενπ ινγαξηαζκνύ ε απνπιεξωκή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε 7 έηε κε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο.  Ο ππνινγηζκόο ηωλ ηόθωλ γίλεηαη κε ζπκβαηηθό 

επηηόθην ελήκεξεο νθεηιήο.  Από ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ πάγωλαλ ηα αλαγθαζηηθά κέηξα θαηά ηωλ 

νθεηιεηώλ πνπ απνθάζηζαλ ηελ ππαγωγή ηνπο ζε απηόλ. 

Παξάιιεια, ζην ζπγθεθξηκέλν λόκν κπνξνύζαλ λα ππαρζνύλ θαη όζεο επηρεηξήζεηο είραλ ελήκεξεο νθεηιέο 

ζηα πηζηωηηθά ηδξύκαηα αιιά αληηκεηώπηδαλ πξνβιήκαηα ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο.  Σηελ πεξίπηωζε απηή, 

νη επηρεηξήζεηο είραλ κία εθ ηωλ αθόινπζωλ 3 επηινγώλ: 

 Πεξίνδν ράξηηνο ελόο έηνπο, ρωξίο θαηαβνιή ηόθωλ θαη θεθαιαίνπ κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο 

ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαη θεθαιαηνπνίεζε ηωλ ηόθωλ ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ράξηηνο. 

 Αλαζηνιή γηα κία 2εηία ηεο ρξενιπηηθήο απνπιεξωκήο ηνπ άιεθηνπ θεθαιαίνπ κε αληίζηνηρε 

παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαη θαηαβνιή ηωλ ηόθωλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

αλαζηνιήο. 

 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ θαηά 3 έηε. 

Σηελ πεξίπηωζε θαηαγγειίαο ζύκβαζεο αλνηθηνύ ή αιιειόρξενπ ινγαξηαζκνύ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

λόκνπ, δίλνληαλ ζηνλ νθεηιέηε ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα: 

 Να απνπιεξώζεη ην θαηάινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ζε 5 έηε κε ηζόπνζεο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο 

δόζεηο, θαηαβάιινληαο θαηά ην πξώην έηνο κόλν ηόθνπο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηωλ ηόθωλ ηζρύεη ην 

ζπκβαηηθό επηηόθην. 

 Αλ κεηωζεί ή δελ αλαλεωζεί κνλνκεξώο από ην πηζηωηηθό ίδξπκα ην πηζηωηηθό όξην ηεο ζύκβαζεο, 

κπνξεί λα εμνθιήζεη ην ρξεωζηηθό ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ ζε 5 έηε. 

Σηνλ ζρεηηθό λόκν, ππήξρε πξόλνηα θαη γηα ηα δάλεηα πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζε ππξόπιεθηεο πεξηνρέο, κε 

2εηή αλαζηνιή ηεο ρξενιπηηθήο απνπιεξωκήο ηνπ δαλείνπ, αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο 

θαη θαηαβνιή ηωλ ηόθωλ ζηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο.  Ωζηόζν ν λόκνο δελ πξνέβιεπε έληαμε ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ γηα ηα δάλεηα πνπ είραλ ιεθζεί κε ηελ εγγύεζε ηνπ πξώελ ΤΕΜΠΜΕ, πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

ζεξαπεπζεί κε ηελ λέα ξύζκηζε. 

 
 


