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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Οι Ρυκμίςεισ των Επιχειρθματικών Δανείων & Οφειλών Απαιτοφν Μεγαλφτερθ 

Ευελιξία ςτο Διαρκώσ Μεταβαλλόμενο Οικονομικό Περιβάλλον 

     

Κατά τα χρόνια που ζχουν ακολουκιςει τθν εκδιλωςθ τθσ κρίςθσ αλλά και τθν “εδραίωςθ” 

τθσ οικονομικισ φφεςθσ, οι ρυκμίςεισ των δανείων και των εν γζνει οφειλών των 

Ελλθνικών επιχειριςεων, τόςο των μεγάλων όςο και των μικρομεςαίων, εξακολουκοφν 

να αποτελοφν ζνα ιδιαίτερα κρίςιμο μζτωπο ςτθν εγχώρια οικονομία και το τραπεηικό 

τθσ ςφςτθμα. Από τθ μια πλευρά, οι ςυςτθμικζσ τράπεηεσ αναηθτοφν τρόπουσ και οδοφσ 

διάςωςθσ των επιχειρθματικϊν δανείων που ζχουν χορθγιςει και τα οποία πλζον δεν 

εξυπθρετοφνται, και από τθν άλλθ πλευρά, οι οικονομικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ προςδοκοφν ότι 

με τθ κεςμοκζτθςθ ευνοϊκότερων όρων αποπλθρωμισ για τισ επιχειριςεισ κα 

αποπλθρωκοφν όχι μόνο τα τραπεηικά δάνεια αλλά και τμιμα των υπόλοιπων οφειλϊν που 

επθρεάηουν τα δθμόςια οικονομικά του κράτουσ. 

     

το πλαίςιο αυτό ακολουκικθκαν όλα αυτά τα χρόνια τόςο θ άτυπθ εξωδικαςτικι 

διαδικαςία μεταξφ των δανειηόμενων επιχειριςεων και των δανειςτριϊν τραπεηϊν, όςο 

και θ δικαςτικι οδόσ για τθν επίτευξθ διμερϊν ςυμφωνιϊν / ρυκμίςεων με ςκοπό τθν 

επανεκκίνθςθ του ρυκμοφ αποπλθρωμισ των λόγω επιχειρθματικϊν δανείων. Σο γενικό 

ςυμπζραςμα, όπωσ ιταν άλλωςτε αναμενόμενο, είναι ότι οι ανωτζρω απόπειρεσ 

αποδείχκθκαν επϊδυνεσ, κακϊσ όχι μόνο δεν άλλαξαν ριηικά το τοπίο ςτο χώρο των μθ 

εξυπθρετοφμενων επιχειρθματικών δανείων αλλά “βφκιςαν” ακόμθ περιςςότερο τισ ιδθ 

χαμθλζσ πικανότθτεσ επιτυχίασ αυτών των ρυκμίςεων. 

     

Ο κφριοσ λόγοσ ιταν ότι επιλζγονταν ςενάρια ρυκμίςεων αποπλθρωμισ τα οποία δεν 

ιταν διατθριςιμα ςε βάκοσ χρόνου, δθλαδι ςε μακροχρόνιο ορίηοντα 5-10 ετών και όχι 

απλϊσ ςε ορίηοντα 1-2 ετϊν, με αποτζλεςμα οι ρυκμίςεισ να “καταπζφτουν” ςχετικά 

γριγορα και να εκδθλϊνεται θ ανάγκθ πραγματοποίθςθσ νζων προςπακειϊν με μικρότερεσ 

ακόμθ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Ακόμθ και ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, το 

γεγονόσ ότι οι διαπραγματεφςεισ για τθ ρφκμιςθ τζτοιων δανείων ιταν οφτωσ ι άλλωσ 

χρονοβόρεσ δθμιουργοφςαν, ςε πρϊτο χρόνο, περαιτζρω αςφυκτικά περικϊρια ςτθ 

βιωςιμότθτα των λφςεων ρφκμιςθσ που τελικά επιλζγονταν. 

     

Επίςθσ, βάςει τθσ μζχρι ςιμερα εικόνασ και εκ του αποτελζςματοσ, αποδείχκθκε ότι οι 

περιςςότερεσ από τισ ανωτζρω ρυκμίςεισ ζλαβαν χώρα περιςςότερο για να κερδθκεί 

χρόνοσ και λιγότερο για να ρυκμιςκεί με ςτζρεο τρόπο θ εκάςτοτε επιχειρθματικι οφειλι, 

κακϊσ ςτθν ουςία υλοποιικθκαν εν αναμονι καλφτερων μακροοικονομικών ςυνκθκών. 

Με άλλα λόγια οι ςυμφωνίεσ ζλαβαν χϊρα με τθν προςδοκία περί καλφτερων 

μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν θ οποία με τθ ςειρά τθσ βαςιηόταν ςτο ςκεπτικό ότι κακϊσ κα 
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ερχόταν θ πολυπόκθτθ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ κα βελτιϊνονταν οι επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τα αντίςτοιχα ζςοδα με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ ςυνζχιςθ τθσ 

εξυπθρζτθςθσ των εν λόγω ρυκμίςεων. Εμπειρικά κα μποροφςε μάλιςτα να υποςτθριχκεί 

ότι και τα δφο μζρθ τθσ ςυμφωνίασ γνϊριηαν “κατά βάκοσ” ότι οι επιλεγείςεσ ρυκμίςεισ 

κινοφνταν περιςςότερο προσ τθν αιςιόδοξθ κατεφκυνςθ που δεν ιταν, όπωσ άλλωςτε 

αποδείχκθκε, κακόλου ρεαλιςτικι. 

     

Αυτό το οποίο ςε γενικζσ γραμμζσ δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψθ είναι το γεγονόσ ότι 

το επιχειρθματικό και εν γζνει οικονομικό περιβάλλον είναι δυναμικό, δθλαδι διαρκϊσ 

μεταβαλλόμενο, άλλεσ φορζσ προσ τθν καλφτερθ και άλλεσ φορζσ προσ τθ χειρότερθ 

κατεφκυνςθ. Για παράδειγμα, ςτθν τρζχουςα περίοδο, δθλαδι αρχζσ του 2017, αλλά όπωσ 

φαίνεται τουλάχιςτον και μζχρι το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ, οι ςυνκικεσ δεν φαίνεται να 

καλυτερεφουν με αποτζλεςμα να μθν τεκμθριϊνεται θ προςδοκία τθσ ςταδιακισ ι και 

εντονότερθσ βελτίωςθσ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν που “ενςωματϊνουν” οι ανωτζρω 

ρυκμίςεισ επιχειρθματικϊν δανείων και οφειλϊν. Επίςθσ, δεν χρειάηεται να αναφερκεί το 

υποκετικό ςενάριο το οποίο “αυτόματα” υποδθλϊνει “πόςο πίςω κα πάνε τα πράγματα” 

αν γίνουν ςε κάποια χρονικι ςτιγμι βουλευτικζσ εκλογζσ ςτθν Ελλάδα, δθλαδι πριν από 

τθν κανονικι διεξαγωγι τουσ. Και αυτό διότι όπωσ ζχει ςυμβεί ςτο πρόςφατο παρελκόν, το 

επιχειρθματικό περιβάλλον αναμζνεται να “παγϊςει” ακόμθ περιςςότερο, τα 

επιχειρθματικά ζςοδα να κλονιςκοφν ςθμαντικά, και να χειροτερεφςει επακόλουκα ακόμθ 

περιςςότερο θ βιωςιμότθτα τζτοιων ρυκμίςεων. τθν αγορά των επιχειριςεων και τθσ 

οικονομικισ ψυχολογίασ ζχει αποδειχκεί ότι τζτοιοι παράγοντεσ επιδροφν ζντονα αρνθτικά 

και μάλιςτα πολλαπλαςιαςτικά ςε επίπεδο χρόνου. 

     

Ένα άλλο πρόβλθμα που παρουςιάηουν οι εν λόγω ρυκμίςεισ είναι θ “προχειρότθτα” με τθν 

οποία διενεργοφνται και θ ζλλειψθ εμπεριςτατωμζνθσ άποψθσ από ανεξάρτθτουσ 

εμπειρογνϊμονεσ ςτθν περίπτωςθ των μεςαίων και των μεγαλφτερων επιχειριςεων. Αυτό 

ναι μεν μπορεί να ςυμβαίνει για λόγουσ επίςπευςθσ των διαδικαςιϊν, ωςτόςο θ ζλλειψθ 

ανεξάρτθτθσ, τεκμθριωμζνθσ και εμπεριςτατωμζνθσ γνωμοδότθςθσ δεν επιτρζπει τθν 

ολοκλθρωμζνθ εξζταςθ τθσ εκάςτοτε υπόκεςθσ και τθν επιλογι των καλφτερων και πιο 

αξιόπιςτων λφςεων. Επίςθσ ςε αρκετζσ επιχειρθματικζσ υποκζςεισ που καταφεφγουν ςτθ 

δικαςτικι οδό ζχει παρατθρθκεί το φαινόμενο οι τράπεηεσ να εμφανίηονται μθ κατάλλθλα 

προετοιμαςμζνεσ τόςο ςε επίπεδο ςυηιτθςθσ όςο και ςε επίπεδο τελικϊν προτάςεων. 

Πάντωσ ςε γενικζσ γραμμζσ, δεν χρειάηεται παράκεςθ εμπεριςτατωμζνθσ άποψθσ ωσ προσ 

τθ διαπίςτωςθ ότι για τισ εν λόγω ρυκμίςεισ με δεδομζνο το διαρκώσ μεταβαλλόμενο 

οικονομικό περιβάλλον κακίςταται ανάγκθ, προκειμζνου αυτζσ να ζχουν μεγαλφτερεσ 

πικανότθτεσ επιτυχίασ, να υπάρχουν αυτοματοποιθμζνα ςενάρια ώςτε αν αποτυγχάνει θ 

πρώτθ ρφκμιςθ να ενεργοποιείται άμεςα το επόμενο εναλλακτικό ςενάριο. 

     

υμπεραςματικά, όλεσ οι ανωτζρω διαδικαςίεσ αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ επιλογζσ 

και αποφάςεισ όχι μόνο ςε μικροοικονομικό αλλά και ςε μακροοικονομικό επίπεδο ςε μια 

περίοδο κατά τθν οποία οι προςπάκειεσ των Ελλθνικϊν οικονομικϊν αρχϊν βρίςκονται ςε 
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ζνα κρίςιμο ςταυροδρόμι. Για το λόγο αυτό, ο ςτόχοσ των εν λόγω διαδικαςιών πρζπει να 

είναι θ διατιρθςθ τθσ εγχώριασ επιχειρθματικισ δομισ διότι μόνο ζτςι μποροφν να 

ανακτθκοφν περιςςότερα κεφάλαια για τισ τράπεηεσ και τουσ εν γζνει πιςτωτζσ ςτο 

μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα, αλλά και να διατθρθκεί ςε ακεραιότθτα ο 

πυρινασ λειτουργίασ τθσ ιδιωτικισ αγοράσ που αποτελεί το πιο κακοριςτικό τμιμα τθσ 

ίδιασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 

     

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD 

VRS (Valuation & Research Specialists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 

 


