
Ερώτηση : Οι εμπορικές Τράπεζες δεν προεξοφλούν συναλλαγματικές 

(Ερώτηση βιοτέχνη-εμπόρου τηλεοράσεων)

Απάντηση: Η προεξόφληση συναλλαγματικών είναι στην ουσία βραχυ

πρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και διενεργεί- 

ται κατά την κρίση των εμπορικών τραπεζών οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της επιχείρησης σε κεφά

λαια κίνησης καθώς επίσης την φερεγγυότητα των απο

δεκτών αλλά και των κομιστών των συναλλαγματικών.

Οι εμπορικές Τράπεζες προεξοφλούν κανονικά συναλλαγμα

τικές και δεν υπάρχει καμμία εντολή των νομισματικών 

αρχών γιά διακοπή αυτής της μορφής χρηματοδότησης.

Βέβαια και η χρηματοδότηση αυτή γίνεται στα προβλε- 

πόμενα όρια πιστωτικής επέκτασης του νομισματοπιστωτικού 

προγράμματος του 19 87,το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια 

του όλου σταθεροποιητικού προγράμματος της Κυβέρνησης.

Οι αναφερόμενες περιπτώσεις άρνησης συνδέονται πιθανόν 

με επαρκή δανεισμό των επιχειρήσεων ή με προβλήματα 

που αφορούν τους εκδότες ή τους κομιστές των συναλλαγμα

τικών .



Ερώτηση: Βιοτέχνης ζητά να χορηγείται το 50% αντί του 30%

του κύκλου εργασιών γιά κεφάλαιο κίνησης,ώστε να 

περισσεύουν χρήματα γιά να γίνονται επενδύσεις 

σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Απάντηση:Κατ'αρχήν το ύφος της χρηματοδότησης γιά κεφάλαιο

κίνησης στην βιοτεχνία ανέρχεται στο 40% του κύκλου 

εργασιών και όχι στο 30% και έχει σκοπό να καλύψει 

δαπάνες γιά αγορά πρώτων υλών καθώς και ένα μέρος 

των υπολοίπων εξόδων παραγωγής.Με τα δάνεια αυτά,τα 

οποία είναι βραχυπρόθεσμα,δεν πρέπει να καλύπτονται 

επενδυτικές δαπάνες όπως ο εξοπλισμός ή άλλα πάγια 

στοιχεία.

Γιά την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού υπάρχει 

ειδική διάταξη, με βάση την οποία χορηγούνται δάνεια 

ύψους μέχρι το 70% της δαπάνης εξοπλισμού με επιτόκιο 

15% και διάρκεια μέχρι 7 χρόνια,ενώ τα δάνεια γιά κε

φάλαιο κίνησης βαρύνονται με επιτόκιο 17% και έχουν 

διάρκεια μέχρι 3 χρόνια.

Α.



Ερώτηση : Γιατί δεν έχουν δοθεί ορισμένα δάνεια Εργατικής 

Κατοικίας που έχουν εγκριθεί από το 1984.

Απάντηση: 0 ενδιαφερόμενος δεν πήρε το δάνειο μέχρι τώρα

διότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο 

αριθμό δικαιούχων και η ικανοποίησή τους γίνεται 

σταδιακά ανάλογα και με τις προϋποθέσεις της κ ά 

θε περίπτωσης και κύρια του αριθμού των μελών 

της οικογένειας.

Τα δάνεια που έχουν εγκριθεί από το 1984 και δεν 

έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα θα δοθούν φέτος μέσα 

στα πλαίσια τουνέου προγράμματος που προβλέπει 

εκταμίευση 8.000 εκατ.δρχ.

Σημειώνεται ότι στην πενταετία 1982 - 1986 ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός εκταμίευσης ήταν 10.105 εκατ.δρχ., 

ενώ στην τετραετία 1978-1981 ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

εκταμίευσης ήταν 4.381 εκατ.δρχ.

4. Χαλκιάδης



Δάνε υα_στεγαστικά_γ ιά_ηαραπλτ]γ ικούς

Ειδικό στεγαστιχό πρόγραμμα γιά παραπληγικούς δεν υπάρχει.

Οι παραπληγικοί όπως και οι άλλοι ανάπηροι εντάσσονται στα γενικό

τερα προγράμματα της λαϊκής κατοικίας με τις προϋποθέσεις που καθορί

ζει το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(να μην 

έχουν άλλο σπίτι,εισόδημα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 

κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο).

0 παραπληγικός μπορεί να κάνει αίτηση γιά στεγαστικό δάνειο στο 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας αλλά το πρόβλημα είναι ότι λόγω του 

πολύ μεγάλου αριθμού δι καιούχων('Αποροι,Ανάπηροι,Τρογλοδύτες,Πρόσφυ

γες, Τσιγγάνοι,Σεισμοπαθείς χ.λ.π.)η ικανοποίηση των αιτημάτων γίνεται 

σταδιακά και πολλές φορές είναι ίσως δικαιολογημένα τα παράπονα των 

ενδιαφερομένων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι γιά την τετραετία 1982 μέχρι και 1985 

που υπάρχουν οριστικά στοιχεία,τα δάνεια της λαϊκής κατοικίας έφθασαν 

στο ποσό των 11.246 εχατ.δρχ.

Χαλκιάδες


