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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
πλάληεζε κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. θ. Αιέμε Σζίπξα ζηα γξαθεία ηνπ
θφκκαηφο ηνπ ζηε Βνπιή, είρε ζήκεξα ην κεζεκέξη ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ
ΔΒΔΑ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ζπλνδεπφκελνο απφ ην γεληθφ γξακκαηέα ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, θ. Παλαγηψηε Αγληάδε, ηνλ Α’ αληηπξφεδξν ηνπ
ΔΒΔΑ, θ. Γηάλλε πγγειίδε, ηνλ Β’ αληηπξφεδξν ηνπ ΔΒΔΑ, θ. Παχιν Θσκφγινπ, ην
γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ΔΒΔΑ, θ. Νίθν νθηαλφ, θαη ηνλ νηθνλνκηθφ Δπφπηε ηνπ
ΔΒΔΑ, θ. Δπάγγειν Σζφγε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο, ζηελ νπνία παξεπξίζθνληαλ θαη νη βνπιεπηέο ηνπ
θφκκαηνο θθ. Γ. ηαζάθεο θαη Ν. Βνχηζεο, ν θ. Μίραινο ελεκέξσζε ηνλ αξρεγφ ηεο
Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο γηα ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Κνηλφηεηαο γηα
ηε δεκηνπξγία κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη
γηα ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο,
αιιά θαη ε ειιεληθή θνηλσλία.
Σα ζέκαηα πνπ έζεζε εθηελψο ν θ. Μίραινο ζηνλ πξφεδξν ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. ήηαλ:
- Ζ αδπλακία πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε. Όπσο
είπε ν θ. Μίραινο, ε αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο απνηειεί δήηεκα
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Υσξίο ζπλζήθεο επαξθνχο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ
λέεο επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλάθακςε. Ζ
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθαλψο δελ αξθεί γηα λα δψζεη
ιχζεηο. Δλφςεη, κάιηζηα, ηεο λέαο δηαγλσζηηθήο κειέηεο (Black Rock) θαη ησλ ηεζη
θνπψζεσο, νη ηξάπεδεο φρη κφλν δελ απμάλνπλ ηε ξνή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά
θιείλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο «ζηξφθηγγεο», απέρνληαο απφ ηελ αλάιεςε θάζε
λένπ θηλδχλνπ. Γηα λα επηζηξέςεη ε ξεπζηφηεηα ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, ζα
πξέπεη νη ηξάπεδεο λα απνθηήζνπλ μαλά πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα
εληζρπζεί ε θαηαζεηηθή βάζε. Πξφθεηηαη γηα δήηεκα εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν
επηβάιιεη ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε
ρψξα, ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ
ρξένπο, κε γελλαίεο απνθάζεηο απφ πιεπξάο ησλ εηαίξσλ καο θαη ηαρχηεξα βήκαηα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο ζηελ επξσδψλε, κε ζχζηεκα
θνηλήο επνπηείαο, θνηλφ ηακείν εθθαζάξηζεο αθεξέγγπσλ ηξαπεδψλ, παλεπξσπατθφ.
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- Σν κεγάιν πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο δηαζθάιηζεο εζφδσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Όπσο αλέθεξε ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, ην πθηζηάκελν πξφγξακκα
ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία απέηπρε ζηελ πξάμε, γηαηί νη φξνη
ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλεη ζήκεξα ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ήδε ε ΚΔΔ θαη ην ΔΒΔΑ έρνπλ πξνηείλεη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ, κε βάζε ηελ πξφηαζε πνπ έρνπλ θαηαζέζεη θαη ε νπνία
πξνβιέπεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε φισλ ησλ νθεηιψλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη
ηε ζηαδηαθή απνπιεξσκή ηνπο, κεηά απφ ελφο έηνπο πεξίνδν ράξεηνο φπνπ ζα
θαηαβάιινληαη κφλν νη ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο. Ζ απνπιεξσκή ησλ
θεθαιαηνπνηεκέλσλ νθεηιψλ ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 6 εηψλ κε ηηο
δφζεηο λα μεθηλνχλ απφ ρακειφ χςνο θαη λα απμάλνληαη ζηαδηαθά.
- Οη πιεηζηεξηαζκνί πξψηεο θαηνηθίαο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Μίραινο ε εθαξκνγή ηνπ
κέηξνπ ζα πξνθαιέζεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη είλαη
πηζαλφλ λα ππάξμνπλ εληάζεηο θαη αλαηαξαρή. Ζ ΚΔΔ θαη ην ΔΒΔΑ «Σε δεδνκέλε
πεξίνδν κηα ηέηνηα απφθαζε ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθή, ηφζν γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο
φζν θαη γηα ηελ θηεκαηαγνξά γεληθφηεξα. Σν πξφβιεκα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθν
θαη απαηηνχληαη πξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ξχζκηζε ε
νπνία ζα πξνζηαηεχεη ηνπο δαλεηνιήπηεο πνπ πξαγκαηηθά αληηκεησπίδνπλ
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δάλεηα ηνπο, αιιά
ηαπηφρξνλα ζα πξνζηαηεχεη θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απφ θάπνηνπο θαη’
επάγγεικα κπαηαρηζήδεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζπγθπξία γηα λα απνθχγνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο. Θα πξέπεη, δειαδή, λα πξνβιεθζεί κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο
θάζε πεξίπησζεο θαη αλ δηαπηζηψλεηαη πξαγκαηηθή αδπλακία απνπιεξσκήο ησλ
δαλείσλ ν δαλεηνιήπηεο λα κε ράλεη ην αθίλεην ηνπ, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε
ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα κπνξνχλ λα θηλνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ
απνπιεξσκή ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, πάληα θάησ απφ απζηεξνχο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο. Σν κφλν βέβαην είλαη φηη δελ πξέπεη λα ππάξμεη κηα νξηδφληηα
ξχζκηζε πνπ λα απειεπζεξψλεη ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο, γηαηί επηπξνζζέησο ζ’ απηήλ
ηελ πεξίπησζε ζα ππάξμεη θαη πιήξεο απαμίσζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ, ιφγσ ηεο
ππεξπξνζθνξάο, πνπ ζα νδεγήζεη ζε αθαληζκφ θαη ηελ θηεκαηαγνξά.
Δπίζεο, ν θ. Μίραινο έζεζε ππφςε ηνπ θ. Σζίπξα ηηο ζέζεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Κνηλφηεηαο γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά.
Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, ν θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο δήισζε: «πδεηήζακε
ζήκεξα κε ηνλ αξρεγφ ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
βξίζθεηαη ε ειιεληθή νηθνλνκία. Γηαλχνπκε δχζθνιεο κέξεο θαη ην δεηνχκελν είλαη
λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα θαηαθέξεη λα βγεη απφ ηελ
χθεζε. πδεηήζακε ζήκεξα θαη κε ηνλ θ. Σζίπξα ην κείδνλ δήηεκα ησλ
πιεηζηεξηαζκψλ ηεο πξψηεο θαηνηθίαο. Θέζε ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ είλαη φηη ε
πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο γηα ηνπο πξαγκαηηθά αδχλακνπο νηθνλνκηθά πξέπεη
λα είλαη αδηαπξαγκάηεπηε.
Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη πξνβιέςεηο, ψζηε λα πιεξψζνπλ απηνί πνπ
κπνξνχλ θαη δελ ην πξάηηνπλ. Σν κεγάιν δεηνχκελν ζήκεξα γηα ηελ νηθνλνκία θαη
ηελ αγνξά είλαη λα ζηεξηρζνχλ νη 900.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο γηα λα
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ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο».
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α., θ. Αιέμεο Σζίπξαο, ηφληζε φηη ελ
κέζσ ηεο θαηαζηξνθηθήο θξίζεο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ν Δπηκειεηεξηαθφο Θεζκφο,
ν νπνίνο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγηθή
αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο επηζεκαίλνληαο φηη ε έμνδνο απφ ηελ θξίζε δελ κπνξεί λ
επηηεπρζεί αλ θαηαζηξαθεί ε ξαρνθνθαιηά ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, νη
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Ηδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν αξρεγφο ηεο Αμησκαηηθήο Αληηπνιίηεπζεο ζην
αζθαιηζηηθφ πξφβιεκα, ραξαθηεξίδνληάο ην βφκβα ζηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο. Ο θ.
Σζίπξαο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ιφγσ ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία, 350.000 κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο βξίζθνληαη εθηφο αζθαιηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη δελ κπνξνχλ λα εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο θαη πξφηεηλε κηα
ξχζκηζε πνπ ζα πξνβιέπεη ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ,
πηνζεηψληαο ηηο πξνηάζεηο πνπ ήδε έρεη ππνβάιεη ε ΚΔΔ θαη ην ΔΒΔΑ.
Όζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ πιεηζηεξηαζκψλ ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, ν θ. Σζίπξαο
αλέθεξε φηη απνηειεί «θφθθηλε γξακκή», ηελ νπνία αλ δε ζέζεη ε θπβέξλεζε, ζα
πξέπεη λα ηε ζέζεη ε ίδηα ε θνηλσλία. Αλαθεξφκελνο ζηελ ηξνπνινγία πνπ θαηέζεζε ν
Τ.ΡΗΕ.Α. ζηε Βνπιή γηα ην δήηεκα, είπε φηη αλαδεηθλχεη θαη κηα άιιε παξάκεηξν,
απηήλ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ ζε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο.
Σέινο, θάιεζε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ πξσζππνπξγφ λα ιάβεη ζέζε ζηε Βνπιή γηα ην
ζέκα θαη θαηέιεμε ιέγνληαο φηη είλαη ραξνχκελνο πνπ βξίζθεη ππνζηεξηθηέο ζην
ρψξν ησλ κηθξνκεζαίσλ, ειπίδνληαο φηη ην ίδην ζα ζπκβεί θαη ζην ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο.
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