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Απότομημείωση των "ενεργών" ρυθμίσεων οφειλών σημειώθηκε το τρίμηνο του
Ιουλίου–Σεπτεμβρίου. Την πτώση των "ενεργών" ρυθμίσεων αποκαλύπτει η τελευταία τριμηνιαία
έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), "δικαιολογώντας" το γιατί η
κυβέρνηση προχώρησε στην παράταση (έως την 31η/12/2019) της προθεσμίας ένταξης στον
εξωδικαστικό συμβιβασμό, αλλά και το γιατί σχεδιάζει να θεσπίσει, αρχές του επόμενου έτους,
άλλη μία ρύθμιση.
Σημειώνεταιπως "ενεργές" ρυθμίσεις είναι εκείνες στις οποίες εντάχθηκαν στο παρελθόν οφειλέτες
και τις οποίες συνεχίζουν να τηρούν, καταβάλλοντας κάθε μήνα, εμπρόθεσμα τις δόσεις τους. Έτσι
οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θεωρούνται "ενεργές" έναντι εκείνων που έχουν "χαθεί", καθώς δεν
καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι δόσεις τους.
Ηπτώση του πλήθους των "ενεργών" ρυθμίσεων καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον
Δεκέμβριο του 2016. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως, πλέον, καταγράφεται πτώση των ενεργών
διακανονισμών και μέσω της "πάγιας ρύθμισης" των 12 δόσεων.
Πιοαναλυτικά, μεταξύ τέλη Ιουνίου και τέλη Σεπτεμβρίου "έσπασαν" 4.706 ρυθμίσεις (νόμου
4305/2013, 4321/2015 και "πάγια ρύθμιση").
Ημείωση των ενεργών ρυθμίσεων ανήλθε στο 3,5% και συγκεκριμένα έπεσαν στις 125.959 έναντι
132.061.

Πρόκειταιγια μία πρωτοφανή εξέλιξη κατά τον τελευταίο περίπου ενάμισι χρόνο.
Στοδιάστημα Ιουνίου 2015–Μαρτίου 2016 σημειώθηκε κατάρρευση των "ενεργών" ρυθμίσεων
(λόγω των capital controls), ενώ έπειτα, έως το Δεκέμβριο του 2016 καταγράφηκε σταθεροποίηση.
Μάλιστα, από το Δεκέμβριο του 2016 έως και τον Ιούνιο του 2018 καταγράφηκε ραγδαία αύξηση,
κυρίως λόγω της ένταξης όλων των ρυθμισμένων οφειλών στο ΚΕΑΟ. Ωστόσο, μετά τον Ιούνιο
του τρέχοντος έτους, καταγράφεται μείωση των ρυθμίσεων.
Εντυπωσιακόείναι το γεγονός της μείωσης και των ενεργών "πάγιων ρυθμίσεων". Και αυτό γιατί
σε όλη τη διάρκεια των τελευταίων δύο–δυόμιση χρόνων, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις αυξάνονταν,
ενώ όλες οι άλλες (πχ νόμου 4305/2013 και 4321/2015) μειώνονταν.
Αυτόσυνέβαινε δεδομένου ότι η "πάγια ρύθμιση" ήταν η μόνη που παρέμενε -και εξακολουθεί να
παραμένει- "ανοιχτή" (δηλαδή μπορεί να ακόμα να ενταχθεί κάποιος σε αυτήν). Όποιος οφειλέτης
έχανε μία από τις άλλες δύο βασικές ρυθμίσεις (νόμων 4305/2013 και 4321/2015), προσέφευγε
στην "πάγια ρύθμιση".
Ωστόσο, ήλθε η ώρα της πτώσης και για την "πάγια ρύθμιση". Συγκεκριμένα, στο γ΄ τρίμηνο,
χάθηκαν 4129 από αυτούς τους διακανονισμούς, καθώς οι "ενεργοί" έπεσαν στους 55.389 έναντι
57.518.
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