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Κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της χώρας
στα γραφεία της ΚΕΕΕ με θέμα τη χρηματοπιστωτική πολιτική
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Κοινή συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της χώρας
δόθηκε στα γραφεία της ΚΕΕΕ με θέμα τη χρηματοπιστωτική πολιτική, παρουσία του
Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, κ. Δημητρίου Σπυράκου. Στη συνέντευξη συμμετείχαν - πλην του
Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Γεωργίου Κασιμάτη - οι Πρόεδροι της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, κ. Δημήτριος
Ασημακόπουλος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, κ. Βασίλειος
Κορκίδης, και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Βερνίκος, καθώς
και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕΕ, κ. Παναγιώτης Αγνιάδης.
Τόσο ο κ. Κασιμάτης, όσο και οι υπόλοιποι Πρόεδροι κατήγγειλαν την έως τώρα
συμπεριφορά των τραπεζών έναντι των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, ζητώντας
στο εξής να εφαρμόσουν κατά γράμμα το νέο νόμο που ρυθμίζει τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Όλοι, ανεξαιρέτως,
χαρακτήρισαν το νομοθέτημα της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κας Λούκας Κατσέλη, ως πρωτοποριακό, υπογραμμίζοντας ότι θα
μπορούσε να αποτελέσει και «πιλότο» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, όπως
είπαν, και οι ίδιες οι τράπεζες θα βγουν ωφελημένες αφού θα εκκαθαρίσουν τα
χαρτοφυλάκιά τους και θα πάρουν χρήματα από εκεί που δεν το περιμένουν.
Ειδικότερα, ο κ. Κασιμάτης, επεσήμανε το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες
αισχροκερδούν ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις δανειοδότησης και πρότεινε
να συμφωνήσουν πλέον σε νέα τιμολογιακή πολιτική. Ο ίδιος ανέφερε πως
επιχειρούν, ακόμη και σήμερα, να μειώσουν το πλαφόν χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων στο μισό, προσθέτοντας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που το
αποδεικνύουν. Ακόμη ζήτησε «να ανοίξει η στρόφιγγα», με ασφαλιστικές δικλίδες
για όλους, όχι μόνο για τους δανειοδότες. Μόνον έτσι θα αποφευχθεί, φέτος, το
κλείσιμο και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των 10.000 που έκλεισαν πέρυσι. Ζήτησε,
επίσης, να προχωρήσει το ανάλογο νομοσχέδιο και για τα χρέη των νοικοκυριών. Σε
ό,τι αφορά στο διάλογο για το φορολογικό ο κ. Πρόεδρος της ΚΕΕΕ ζήτησε να μην
προωθηθεί καμία νέα ρύθμιση που αφορά στο φορολογικό σύστημα όσο διαρκεί η
σχετική διαβούλευση. Τέλος έθιξε για άλλη μια φορά και τα προβλήματα του
παραεμπορίου και της φοροδιαφυγής, ενώ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την
οικοδομική δραστηριότητα και τους συναφείς κλάδους.
Σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα κλείσιμο των συνόρων, ο κ.
Κασιμάτης είπε ότι «διασύρουν τη χώρα σε όλο τον κόσμο» και υποστήριξε «ότι οι
αγρότες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο», ενώ τους προειδοποίησε με έμμεσο τρόπο ότι
θα προχωρήσουν σε αγωγές εναντίον τους, με τις οποίες οι επιχειρήσεις θα
διεκδικήσουν αποζημιώσεις.
Ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, κ. Σπυράκος, έκανε γνωστό πως σύντομα θα
λειτουργήσει στο Υπουργείο ειδική τηλεφωνική γραμμή για την παροχή

Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 33.87.105 - 106 Fax: 36.22.320,

e-mail: keeuhcci@otenet.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με τα νομοσχέδια που ψηφίζονται στη Βουλή,
αρχής γενομένης από το νομοσχέδιο για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Από την πλευρά του ο κ. Ασημακόπουλος κάλεσε τις τράπεζες να εγκαταλείψουν το
«συντεχνιακό αυτισμό» που τις διακατέχει, σημειώνοντας ότι απέφυγαν οι ίδιες να
αναλάβουν υψηλά ρίσκα, χρηματοδοτώντας, όμως, δάνεια με υψηλό ρίσκο και, γι’
αυτό, ήρθε η ώρα να σκεφτούν την πραγματική οικονομία. Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ
κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει ουσιαστικό διάλογο με όλους τους παραγωγικούς
φορείς, θεωρώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατάργηση του ΚΒΣ –
επιφυλάχθηκε, ως εκ τούτου, για το αν θα συμμετάσχει η Συνομοσπονδία στη
διαβούλευση.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ τόνισε ότι από το σύνολο των 133 δις ευρώ του υπολοίπου
των οφειλών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, το 2,5 % είναι στο κόκκινο.
Παραδέχθηκε, δε, ότι ο κλάδος του εμπορίου χρωστάει τα περισσότερα, κάπου 33 δις,
με αποτέλεσμα να προκαλείται τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας. Και ο κ. Κορκίδης
επισήμανε πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των τραπεζών, προκειμένου να
προστατευθεί η ελληνική αγορά στο σύνολό της. Οι μεγαλύτερες απειλές για το 2010,
εκτίμησε, είναι τα χρέη, τα λουκέτα και η ανεργία, οπότε η αύξηση της ρευστότητας
αποτελεί τη μόνη λύση.
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