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Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1999

Συνεργασία διάρκειας 45 λεπτών είχε σήμερα στις 14.00, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τον 
υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννο 
Παπαντωνίου και τον Πρόεδρο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών 
Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Θεόδωρο Καρατζά.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός προέβη στην ακόλουθη 
δήλωση:

“Με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαντωνίου 
και τον Πρόεδρο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών κ. Καρατζά 
συζητήσαμε σήμερα ποιες πρέπει να είναι οι ρυθμίσεις σε σχέση με το 
γνωστό θέμα των πανωτοκίων και των υψηλών επιτοκίων.

Τα υψηλά χρέη που υπάρχουν σε ορισμένες επιχειρήσεις είναι 
αποτέλεσμα των υψηλών επιτοκίων και των πανωτοκίων, τα οποία 
υπήρχαν για αρκετά χρόνια. Αυτό το φαινόμενο είναι απόρροια του 
γεγονότος ότι στην οικονομία υπήρχε υψηλή αβεβαιότητα και υψηλός 
ρυθμός πληθωρισμού.

Είναι γνωστό ότι τώρα έχουμε ξεφύγει πια από αυτή την κατάσταση, ότι 
ο πληθωρισμός έχει πέσει σημαντικά, ότι δεν υπάρχουν πια οι κίνδυνοι 
που υπήρχαν παλιά.

Επιβάλλεται, λοιπόν, να γίνει μια ρύθμιση σε σχέση με τα πανωτόκια και 
σε σχέση με τα υψηλά χρέη, που δημιούργησε αυτό το παρελθόν, ώστε 
να εξομαλυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα πολλών επιχειρήσεων 
και ιδίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Καταλήξαμε, επομένως, στο ακόλουθο συμπέρασμα και θα ισχύσουν οι 
εξής ρυθμίσεις:

• Για τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται ισχύει ο ανατοκισμός 
ανά εξάμηνο, όπως το είχαμε ρυθμίσει πέρυσι. Αυτό θα είναι το 
καθεστώς για το μέλλον: Ανατοκισμός ανά εξάμηνο.

• Για το παρελθόν και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων θα 
ισχύσουν τα εξής: Για τις οφειλές από υφιστάμενες δανειακές



συμβάσεις, το σύνολο της οφειλής από τους τόκους δεν μπορεί να 
υπερβεί το διπλάσιο, τριπλάσιο ή τετραπλάσιο του οφειλομένου 
κεφαλαίου, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης. Δηλαδή, μπαίνει ένα 
ανώτατο όριο όσον αφορά το χρέος. Το ανώτατο αυτό όριο 
καθορίζεται από το οφειλόμενο κεφάλαιο και το ποσό των τόκων. Το 
ποσό των τόκων, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης, δεν θα 
μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο, τριπλάσιο ή τετραπλάσιο του 
οφειλομένου κεφαλαίου.

Αυτές οι ρυθμίσεις χρειάζονται κάποια επεξεργασία για να 
εφαρμοσθούν. Οι λεπτομέρειες θα περιέχονται σε μια νομοθετική 
διάταξη, η οποία θα κατατεθεί από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, μέχρι τέλους του έτους.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, ένας μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και δανειοληπτών απαλλάσσεται από το βάρος των 
υψηλών επιτοκίων και διευκολύνεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητάς τους.

Πιστεύω ότι οι ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια 
υγιή εξέλιξη στο μέλλον”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκτιμά η κυβέρνηση ότι σ’ αυτή την 
τρέχουσα φάση, μπορούμε να πάμε σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των 
επιτοκίων;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κυβέρνηση έχει πει, εδώ και καιρό, ότι θα υπάρχει 
βαθμιαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Σας ευχαριστώ πολύ.


