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Ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά και
δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Απόσπασμα από την Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη
στη ΔΕΘ, 17 Σεπτεμβρίου 2016
«Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Η εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων, ειδικά των επιχειρηματικών, αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτούν και πάλι την πραγματική οικονομία.
Το σχέδιο μας προβλέπει κίνητρα αλλά και κυρώσεις στις Τράπεζες για άμεση διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αλλά και
παρεμβάσεις για τη μείωση και τον εξορθολογισμό του ιδιωτικού χρέους.
Δίνουμε ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά και δεύτερη ευκαιρία στις βιώσιμες επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες.
Αποκαλύπτουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που- σε βάρος των πολλών- δεν πληρώνουν ενώ μπορούν.
Δίνουμε μία συνολική λύση - ανάσα για όλους εκείνους που λόγω της κρίσης αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους σε
τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
Για μία επιχείρηση, για παράδειγμα, που έχει καθυστερούμενες οφειλές σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με δικό της
αίτημα, μπορεί να αναδιαρθρώσει το σύνολό των οφειλών της έτσι ώστε να μπορεί να είναι συνεπής από εδώ και στο εξής.
Η διαδικασία ξεκινάει από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο οφείλει το μεγαλύτερο ποσό.
Εάν η τράπεζα αποφασίσει να προχωρήσει σε ένα γενναίο «κούρεμα» στα χρήματα που της οφείλονται και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό,
δηλαδή κρίνει ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη, τότε αυτόματα ρυθμίζονται αντίστοιχα οι οφειλές σε εφορία και ταμεία.
Ειδικά για οφειλές σε εφορία και ταμεία διαγράφονται μόνο πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Τέτοιες πρωτοβουλίες θα δώσουν ανάσα στην επιχειρηματικότητα αλλά και μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχουν δυνατότητα να
σταθούν στα πόδια τους.»
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Στο «κόκκινο» τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Αυξάνονται εκ νέου μετά τη μείωση που είχε επιτευχθεί στο τέλος του 2014,
σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Πίνακας 1: Λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το
σύνολο των δανείων των ελληνικών τραπεζών (NPLs)

Πηγή: IMF - Non-performing Loans to Total Gross Loans, Ratio

Πίνακας 2: Λόγος μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)
σε χώρες της Ε.Ε.

Πηγή: IMF - Non-performing Loans to Total Gross Loans, Ratio
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Σε άνοδο οι οφειλές προς το δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία
Πίνακας 2: Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο οφειλών
προς το δημόσιο (σε δις €)

Πηγή: ΓΓΔΕ

Πίνακας 3: Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο οφειλών
(κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη) προς τα
ασφαλιστικά ταμεία (σε δις €)

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
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Γιατί πρέπει να παρέμβουμε άμεσα


Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση ασφυξίας εξαιτίας του τεράστιου ιδιωτικού χρέους το
οποίο αυξάνει εκ νέου μετά τη μείωση που είχε επιτευχθεί στο τέλος του 2014.



Νοικοκυριά και επιχειρήσεις αδυνατούν να σηκώσουν το τεράστιο βάρος των οφειλών τους στο
δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.



Το δημόσιο από τη μεριά του, δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες, τα ασφαλιστικά
ταμεία αναλώνουν τα αποθεματικά τους και τα πιστωτικά ιδρύματα δεν παρέχουν ούτε τη
στοιχειώδη ρευστότητα στην αγορά.
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Πολυπαραμετρικό εγχείρημα
Η λύση θα πρέπει:


Να στηρίζει τους συμπολίτες μας που βρέθηκαν σε πραγματική αδυναμία πληρωμής λόγω της
οικονομικής κρίσης.



Να μη λειτουργεί εις βάρος των συνεπών οφειλετών αλλά και όσων συνεχίζουν να εμπιστεύονται τις
καταθέσεις τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.



Να εντοπίζει, και φυσικά να εξαιρεί, εκείνους που ενώ μπορούν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.



Να επικεντρωθεί σε όσες επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν, χωρίς όμως να νοθεύει τον
ανταγωνισμό εις βάρος εκείνων που παραμένουν συνεπείς.



Να διευκολύνει όλους εκείνους που τελικά δεν τα κατάφεραν να κάνουν μια νέα αρχή, τιμωρώντας
όμως παραδειγματικά όσους με δόλιο τρόπο πτώχευσαν.
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Αναγκαιότητα παρέμβασης για φυσικά πρόσωπα
Παρά τις όποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Ν.3869/10 το τελευταίο διάστημα, εκκρεμεί η
εκδίκαση περίπου 200.000 υποθέσεων.
Χιλιάδες συμπολίτες μας παραμένουν σε ένα καθεστώς παρατεταμένης ανασφάλειας χωρίς να γνωρίζουν πότε
και με ποιον τελικά τρόπο θα ρυθμιστεί η αποπληρωμή των οφειλών τους και πώς θα διασώσουν την κύρια
κατοικία τους.

Παράλληλα, όσοι από επιλογή δεν εξυπηρετούν τις οφειλές τους συνεχίζουν να προστατεύονται, ενώ δεν θα
έπρεπε, εις βάρος εκείνων που τις αποπληρώνουν αλλά και όσων αντιμετωπίζουν πραγματική αδυναμία λόγω
της οικονομικής κρίσης.
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Επιτάχυνση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων
του Ν. 3869/10 (Νόμος Κατσέλη)
1.

Ενίσχυση των ειρηνοδικείων των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνας και Θεσ/νίκης) με ειρηνοδίκες από
γειτονικές περιοχές.

2.

Ανάθεση κατά αποκλειστικότητα της εκδίκασης των παλαιών υποθέσεων του Ν. 3869/10 σε αυξημένο αριθμό
ειρηνοδικών των μεγάλων αστικών κέντρων.

3.

Διαχωρισμός όλων των υποθέσεων σε 3 βασικές κατηγορίες:


Οφειλέτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία.



Οφειλέτες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο την κύρια κατοικία τους.



Οφειλέτες με επιπλέον περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας κατοικίας τους.

Εκδίκαση κατά προτεραιότητα των υποθέσεων της τρίτης κατηγορίας εκεί όπου ενδεχομένως βρίσκεται ένας
σημαντικός αριθμός στρατηγικών κακοπληρωτών.

Σχετικά με τους συνεπείς δανειολήπτες προτείνεται να εμπλουτιστεί ο κώδικας δεοντολογίας έτσι ώστε να έχουν τη
δυνατότητα ρύθμισης του δανείου τους χωρίς να απαιτείται να καταστούν πρώτα ληξιπρόθεσμοι όπως δυστυχώς
συμβαίνει σήμερα.
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Αναγκαιότητα παρέμβασης για τις
επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες


Χιλιάδες επιχειρήσεις παραμένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε καθεστώς μακροχρόνιας ομηρίας λόγω των
οφειλών τους



Δεν τους δίνεται καμία ουσιαστική δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προκειμένου να κάνουν ένα καινούριο
ξεκίνημα που τόσο έχουν ανάγκη οι ίδιοι αλλά και η ελληνική οικονομία.



Μέχρι και σήμερα από την έναρξη της κρίσης οι ρυθμίσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, του δημοσίου και των ασφαλιστικών
ταμείων γίνονται κυρίως με αποσπασματικό τρόπο. Μόνη εξαίρεση ήταν η νομοθετική πρωτοβουλία Δένδια στο τέλος του
2014 που αποτέλεσε και την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία δυστυχώς δεν
εφαρμόστηκε.

 Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σχεδόν με πανομοιότυπο τρόπο χωρίς να εξετάζεται εάν, παρά τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συνεχίζουν να λειτουργούν ή στην πραγματικότητα έχουν κάνει παύση εργασιών. Δεν είναι
όλες οι επιχειρήσεις ίδιες.
 Τα πιστωτικά ιδρύματα παραμένουν διστακτικά στο να προτείνουν αποτελεσματικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (70%

των δανείων που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ρυθμιστεί, σήμερα βρίσκονται και πάλι σε καθεστώς αθέτησης).


Επιπλέον η διαδικασία απαλλαγής βαρών παραμένει εξαιρετικά σύνθετη και χρονοβόρα σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Θα πρέπει επιτέλους η Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ο χρόνος που χάνεται είναι εις βάρος των πραγματικά βιώσιμων
επιχειρήσεων και της οικονομίας.
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Βασικές αρχές της παρέμβασης
Το συσσωρευμένο χρέος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών ακινητοποιεί την ιδιωτική οικονομία
και δεν επιτρέπει τη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.
Επιδιώκουμε:


Ελάφρυνση εκείνων των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που μπορούν να επιβιώσουν από την οικονομική κρίση.



Δίκαιο καταμερισμό βαρών. Αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων υπέρ της επιχείρησης και των εργαζομένων και
όχι υπέρ των μετόχων που έχουν ευθύνες για κακοδιοίκηση.



Επιβεβαίωση της αρχής ότι τηρούνται αυστηρά οι υποχρεώσεις μετά το νέο ξεκίνημα και αποτροπή παρόμοιων
συμπεριφορών στο μέλλον.



Απλό, γρήγορο και λειτουργικό σύστημα πτωχευτικής εκκαθάρισης που εκποιεί το συντομότερο δυνατό για να περιορίσει
το κόστος, την καθυστέρηση και την απώλεια αξίας και λειτουργεί και ως αξιόπιστη απειλή προκειμένου να ενθαρρύνει και
τις δύο πλευρές (οφειλέτες και πιστωτές) να συμβιβαστούν.



Απελευθέρωση ρευστότητας για τους συνεπείς.



Δημιουργία πρόσθετων φορολογικών εσόδων και αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών από όσους μέχρι σήμερα δεν
ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους.
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Εισαγωγή κινήτρων και κυρώσεων στις τράπεζες
Τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν το βασικό μοχλό επίλυσης του προβλήματος.
Προτείνουμε:
Τη θεσμοθέτηση κινήτρων και κυρώσεων προκειμένου οι τράπεζες να κινηθούν προς τη δραστική και άμεση
αντιμετώπιση του ζητήματος των NPLs όπως:


Σύνδεση της χρήσης του αναβαλλόμενου φόρου με τις αναδιαρθρώσεις των κόκκινων δανείων.



Ποινές εποπτικού χαρακτήρα στα πλαίσια προσυμφωνημένων στόχων.



Αξιολόγηση των υψηλόβαθμων τραπεζικών στελεχών με βάση την αποτελεσματική διευθέτηση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
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Ο δήθεν εξωδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση με 2 χρόνια καθυστέρηση ανακοίνωσε σχέδιο νόμου που αφορά τη σύσταση εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών. Όμως:
1.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται από το προτεινόμενο σχέδιο είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές άρα και
χρονοβόρες.

2.

Μεταθέτουν την οποιαδήποτε πιθανότητα ρύθμισης σε βάθος χρόνου περιορίζοντας έτσι τις όποιες πιθανότητες
επιβίωσης βιώσιμων επιχειρήσεων και δίνοντας στους στρατηγικούς κακοπληρωτές τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης της καθυστέρησης.

3.

Υποχρεώνουν χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες να υποβάλλουν μεγάλο όγκο δικαιολογητικών.

4.

Δεν ξεκαθαρίζουν εάν θα διαγράφονται και κύριες οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία πέραν των
προσαυξήσεων και των προστίμων.

5.

Δεν απλοποιούν ουσιαστικά τη διαδικασία για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

6.

Επιβαρύνουν με ακόμα περισσότερο φόρτο τα δικαστήρια. Προτείνουν έναν μακρόσυρτο "εξωδικαστικό
μηχανισμό" που καταλήγει τελικά σε "δικαστή προς επικύρωση".
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Απλοποιημένη εξωδικαστική επίλυση
για επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι € 2,5 εκατ.
Προτείνουμε τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης και απλοποιημένης εξωδικαστικής λύσης με στόχο τη γρήγορη, από
πλευράς διαδικασιών και αποφάσεων, αντιμετώπιση των καθυστερούμενων οφειλών των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς πιστωτικά ιδρύματα, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
Η ρύθμιση αφορά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες νομικά πρόσωπα και επαγγελματίες.
Πως δουλεύει:
 Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεώνονται να προτείνουν ουσιαστική αναδιάρθρωση των χρεών του οφειλέτη με βάση
τις προβλέψεις που έχουν ήδη γίνει από τις ίδιες τις τράπεζες.
 Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών το ποσό της διαγραφής θα συμπαρασύρει
αυτόματα και αναλογικά τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (εξαιρούνται
πρόστιμα που αφορούν φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης).
 Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας να είναι εν λειτουργία, να υποβάλλει φορολογικές
δηλώσεις και ισολογισμούς χρήσης (εφόσον έχει αυτή την υποχρέωση).
Η προτεινόμενη λύση είναι εξαιρετικά απλή καθώς δεν υποχρεώνει τους εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες να υποβάλλουν
αιτήσεις και δικαιολογητικά, δεν απαιτεί την υποχρεωτική συνδρομή διαμεσολαβητή ούτε και δικαστική εμπλοκή.
Επιπλέον η διαφάνεια διασφαλίζεται αφού από τη μία οι ρυθμίσεις θα υπολογίζονται με βάση τις προβλέψεις των ίδιων
των τραπεζών που έχουν γίνει σε προγενέστερο χρόνο, αποφεύγοντας έτσι κάθε είδους υπόνοια συναλλαγής και από την
άλλη τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμένουν εξαιρετικά απλά και ξεκάθαρα.
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Ταχεία δικαστική επίλυση
για όλες τις επιχειρήσεις
Αναβίωση του Κεφαλαίου 3 του Ν. 4307/14 (Νόμος Δένδια) για την υπαγωγή στην έκτακτη διαδικασία
ρύθμισης υποχρεώσεων νομικών ή φυσικών προσώπων με εμπορική ιδιότητα.


Η συγκεκριμένη λύση προϋποθέτει πρωτοβουλία του οφειλέτη και κατόπιν, προκειμένου να υποβληθεί προς το
αρμόδιο δικαστήριο η σχετική αίτηση, απαιτείται η συναίνεση των πιστωτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το
50,1% του συνόλου των απαιτήσεων.



Το δικαστήριο αποδέχεται την αίτηση και ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του οφειλέτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην συνυποβληθείσα με την αίτηση συμφωνία ρύθμισης, εάν οι συμβαλλόμενοι πιστωτές στη συμφωνία ρύθμισης
εκπροσωπούν το απαιτούμενο είδος και ποσοστό απαιτήσεων.



Με τη δικαστική απόφαση η προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται δεσμευτική για το σύνολο των πιστωτών.
Συμπαρασύρει δηλαδή και οφειλές σε δημόσιο και ταμεία.



Δυνατότητα αναστολής των ατομικών και συλλογικών διώξεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη.



Εξοφλείται το οφειλόμενο στους εργαζόμενους χρέος σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.
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Αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας (1)
Η κρίση είναι δεδομένο πως οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε ουσιαστική παύση εργασιών. Η αποτυχία όμως δεν πρέπει να
τιμωρείται, και γι’ αυτό πρέπει να αναμορφωθεί το πτωχευτικό δίκαιο ώστε να είναι πιο εύκολο για όσους «έπεσαν» να
ξανασηκωθούν και να γίνουν πάλι παραγωγικοί.


Ριζική απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας με στόχο η διαδικασία ρευστοποίησης της πτωχευτικής περιουσίας και η
εξόφληση των πιστωτών να ολοκληρώνεται εντός 24 μηνών. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1

Περιορισμός νομικών
παραθύρων για καθυστερήσεις

Σαφέστερος προσδιορισμός της έννοιας της «παύσης πληρωμών» για υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία προκειμένου να
μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και ασάφειες που καθιστούν την διαδικασία αναποτελεσματική.

2

Εκκαθάριση από επιχειρήσεις
φαντάσματα

Με τη διαπίστωση από το δικαστήριο της «παύσης πληρωμών» να προκαλείται η οριστική λύση του νομικού προσώπου έτσι
ώστε να αποτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας επιχειρήσεων φαντάσματα χωρίς εργαζόμενους αλλά με νομική υπόσταση.

3

Συγχώνευση δικαστικών
διαδικασιών

Να καθορίζεται η πώληση της εταιρείας εν λειτουργία ή η εκποίηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων με την
απόφαση πτώχευσης για να μην χρειάζεται και δεύτερη δικαστική απόφαση όπως συμβαίνει με το ισχύον καθεστώς.

4

Απλοποίηση μορφών
εκκαθάρισης

Η πώληση εν λειτουργία θα γίνεται με τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης έτσι ώστε να περιορισθούν οι διαφορετικές
μορφές εκκαθάρισης.

Κατάργηση ανούσιων και
5 χρονοβόρων ενδιάμεσων
σταδίων

6

Σημαντική μείωση του χρόνου
απαλλαγής από τα χρέη

Η εκποίηση των επιμέρους στοιχείων, εφόσον επιλεγεί, ξεκινά αμέσως μετά την εγκατάσταση του συνδίκου χωρίς να
δαπανάται χρόνος για επαλήθευση των οφειλών και προσδιορισμό εναλλακτικών μορφών ρευστοποίησης.
Η παρέλευση τριετίας από την πτώχευση να απαλλάσσει τον οφειλέτη από όλα τα χρέη του, εκτός εάν εν τω μεταξύ έχει
διαπιστωθεί δόλος κατά την πτώχευση, ώστε να μπορεί να επανέλθει ταχύτερα στην οικονομική δραστηριότητα.
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Αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας (2)


Αξιοποίηση του νέου επαγγέλματος των συμβούλων αφερεγγυότητας.
Η περιορισμένη τεχνογνωσία σε θέματα αφερεγγυότητας σε συνδυασμό με τον τεράστιο όγκο σχετικών υποθέσεων
ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου εξειδικευμένου επαγγέλματος, αυτό του συμβούλου αφερεγγυότητας.
Το σχέδιο που ετέθη σε διαβούλευση από την κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση
θα πρέπει όμως να εξεταστούν και τα παρακάτω ζητήματα:
•

Θέσπιση Κώδικα δεοντολογίας για αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

•

Διαρκής επιμόρφωση των συμβούλων αφερεγγυότητας.

•

Εισαγωγή κριτηρίων επιλογής ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.
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Τα οφέλη της προτεινόμενης παρέμβασης
Με την θέσπιση κινήτρων και κυρώσεων στις τράπεζες, τον απλοποιημένο εξωδικαστικό μηχανισμό και τη
ταχεία δικαστική επίλυση για επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, την αναμόρφωση της πτωχευτικής διαδικασίας
καθώς και τις παρεμβάσεις στο Ν. 3868/10 για τα νοικοκυριά:


Επιταχύνεται σημαντικά η διαδικασία διευθέτησης καθυστερούμενων οφειλών



Παρέχεται με έναν συντεταγμένο τρόπο η δυνατότητα ουσιαστικής ελάφρυνσης χρεών για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κρίση



Περιορίζεται η εκμετάλλευση του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας από στρατηγικούς κακοπληρωτές και
ενισχύεται η κουλτούρα συνέπειας στις συναλλαγές.



Δίνεται μία δεύτερη ευκαιρία σε όσους εντάχθηκαν σε καθεστώς πτώχευσης αφού διευκολύνεται η
διαδικασία επιστροφής στην οικονομική δραστηριότητα.



Τονώνεται η ρευστότητα στην αγορά και διοχετεύεται κατά προτεραιότητα σε όσους παραμένουν συνεπείς
κατά τη διάρκεια της κρίσης.
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