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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, απέστειλε σήμερα ο
πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ζητώντας την
ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, καθώς η τραπεζική αργία έχει
οξύνει επικίνδυνα τα προβλήματα στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επισυνάπτεται αναλυτικά η επιστολή.
«Αξιότιμε κ. υπουργέ,
Μετά την υπερψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο του νομοσχεδίου που ικανοποιεί
τους όρους που έχουν θέσει οι εταίροι μας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία
για ένα νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει
να δώσετε προτεραιότητα στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερα από 4.500
containers με πρώτες ύλες και έτοιμα προϊόντα βρίσκονται μπλοκαρισμένα στα
τελωνεία, καθώς οι ελληνικές εισαγωγικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προβούν σε
οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας έχουν «παγώσει» επιχειρηματικές
συναλλαγές που αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως διακίνηση επιταγών και
συναλλαγματικών από πληρωμή δανείων κλπ.
Τεράστια προβλήματα, εκτός από τις εισαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και οι
ελληνικές εξαγωγές λόγω της τραπεζικής αργίας. Ο επιχειρηματικός κόσμος ζητεί να
ιεραρχηθούν κάποιες προτεραιότητες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
προκειμένου να επανέλθει σταδιακά στην κανονικότητα η λειτουργία του τραπεζικού
μας συστήματος.
Σαν πρώτο βήμα θα σας ζητούσαμε την άμεση έκδοση απόφασης που να προβλέπει τη
δυνατότητα διατραπεζικών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων και προμηθευτών
και πελατών του εξωτερικού, αλλά και την επαναλειτουργία του συνόλου των
τραπεζικών καταστημάτων, με στόχο την ομαλή εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού
κόσμου, αλλά και γενικότερα των Ελλήνων πολιτών. Και θα θέλαμε να σας
επιστήσουμε την προσοχή στην τεράστια σημασία που έχει για την αγορά η «καλή

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ψυχολογία» που μπορεί να επανακτηθεί με την επαναλειτουργία του τραπεζικού
συστήματος, έστω και χωρίς τη δυνατότητα κατάργησης των capital controls.
Σήμερα, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς ότι οι διεθνείς αγορές δε θεωρούν αξιόπιστη
τη χώρα μας. Θα πρέπει να πράξουμε τα πάντα, προκειμένου αυτό το λεγόμενο
“country risk” να μη μετεξελιχθεί και σε “business risk”. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα
πρέπει να παραμείνουν αξιόπιστες, εκπληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις τους προς
τους προμηθευτές τους και γενικότερα τους πελάτες τους, μέσω του τραπεζικού μας
συστήματος.
Διαβαθμίζοντας, λοιπόν, τις προτεραιότητες, σας καλούμε για άμεση επαναφορά στην
κανονικότητα της λειτουργίας των επιχειρηματικών συναλλαγών μέσω του τραπεζικού
συστήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, οι εναπομείνασες υγιείς ελληνικές
επιχειρήσεις, είτε εξαγωγικού προσανατολισμού, είτε εισαγωγικές, κινδυνεύουν με
αθέτηση συμφωνιών ή ακόμη και με παύση λειτουργίας τους, γεγονός που εκτός της
οικονομικής καταστροφής, θα προκαλέσει και νέα έκρηξη της ανεργίας.
Στο πλαίσιο αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να προβείτε το ταχύτερο δυνατόν σε όλους
εκείνους τους απαραίτητους πολιτικούς χειρισμούς, προκειμένου να προχωρήσει
άμεσα η συμφωνία στο Eurogroup και να ξεκινήσει άμεσα η στήριξη με κεφάλαια,
τόσο των ελληνικών τραπεζών, όσο και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την
όσο το δυνατόν συντομότερη έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση»
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