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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών 
 

ΘΕΜΑ: «Χαμηλό επιτόκιο δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις» 
 

 

Κύριε Yπουργέ,  

 

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη διαδικασία έγκρισης της 

δανειοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων, που αναμένεται με την 

μόχλευση να φτάσει τα 7 δις, ανησυχία προκαλεί η συζήτηση για το ύψος του 

επιτοκίου χορήγησης, που φημολογείται πως μπορεί να φτάσει ακόμη και το 

6%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό επιτοκίου δανεισμού σε μικρές επιχειρήσεις 

σε άλλες χώρες δεν ξεπερνά το 2%.  Συνεπώς η ελληνική επιχειρηματικότητα 

θα κληθεί για μια ακόμη φορά να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό με 2 

και 3 φορές μεγαλύτερο κόστος χρήματος.  

Οι αιτιάσεις από την πλευρά των τραπεζών για πιθανές επισφάλειες 

(αν αυτές προκύψουν) και για το υψηλό διαχειριστικό τους κόστος δεν 

μπορούν να γίνουν δεκτές σε ένα πρόγραμμα δανειοδότησης, που έχει 

εγγύηση του δημοσίου η οποία φτάνει το 80% και που απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις με υγιή οικονομικά στοιχεία και άρα μειώνει δραστικά τον κίνδυνο 

έκθεσης των τραπεζών. Είναι συνεπώς άξιον απορίας, αφενός να μην 

μπορούν οι τράπεζες ως χρηματοδοτικός βραχίονας της πραγματικής 

οικονομίας της χώρας να αναλάβουν το 20% ενός πιθανού κινδύνου και 

αφετέρου, ακόμη πιο περίεργος ο τρόπος που κοστολογείται αυτός ο κίνδυνος 

αυξάνοντας το τελικό επιτόκιο δανεισμού.  

Επειδή, είναι πολύ πιθανό μια αύξηση του επιτοκίου δανεισμού να 

υπονομεύσει την εξαιρετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να εγγυηθεί νέο 

χρήμα, που θα αυξήσει τη ρευστότητα της αγοράς και τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, 

 

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ: 

 

1. Ποιες ενέργειες γίνονται και ποιες δικλείδες υπάρχουν για τη χορήγηση 

των νέων δανείων με ύψος επιτοκίου δανεισμού ανάλογο αυτού των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης;   
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2. Ποιο είναι το κόστος του χρήματος που θα καταβάλλουν στο Ταμείο 

Εγγυοδοσίας οι εμπορικές τράπεζες της χώρας, προκειμένου με τη 

σειρά τους να δανειοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις;  

 
Θεσσαλονίκη, 29 Μαΐου 2020 

Αρ. πρωτ. 6932/29.5.2020 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

 

Έλενα Ράπτη 

 

mailto:thessaloniki@elenarapti.gr
mailto:e.rapti@parliament.gr

