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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σεκαληηθέο επαθέο κε εθπξνζώπνπο ακεξηθαληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο
νκνγέλεηαο ζηηο ΗΠΑ, γηα ηελ πξνώζεζε επελδύζεσλ ζηελ Ειιάδα, είραλ ζηελ Νέα Υόξθε, ν
πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, θαη ν γεληθόο
γξακκαηέαο ηεο ΚΕΕ, θ. Παλαγηώηεο Αγληάδεο, ζην πεξηζώξην ηνπ 15νπ εηήζηνπ επελδπηηθνύ
ζπλεδξίνπ, κε ζέκα «Μηα επνρή επθαηξηώλ», πνπ δηνξγάλσζε ε CAPITAL LINK θαη ε NYSE
EURONEXT.
Ο πξόεδξνο θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο ηεο ΚΕΕ, είραλ ζπλαληήζεηο κε εθπξνζώπνπο ηεο Morgan
Stanley θαη ηεο Deutsche Bank, ζηνπο νπνίνπο αλέιπζαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηα
ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Ειιεληθή αγνξά, εζηηάδνληαο ζηα πξνβιήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ αδπλακία πξόζβαζεο ηνπο ζηε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε.
Όπσο ηόληζαλ νη εθπξόζσπνη ηεο Ειιεληθήο επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο, νη Ειιεληθέο ΜκΕ
αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ην πςειόηεξν πνζνζηό απνξξίςεσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε ζηελ
Επξσδώλε, κε πνζνζηό πεξίπνπ 45%, πνπ είλαη ππεξδηπιάζην ηνπ κέζνπ όξνπ. Καη έλα εμίζνπ
ζεκαληηθό πξόβιεκα, πέξα από ην πςειό θόζηνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, είλαη ε ζπλερήο
απζηεξνπνίεζε ησλ κε επηηνθηαθώλ όξσλ. Με ηηο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδώλ γηα εκπξάγκαηεο
εμαζθαιίζεηο λα θζάλνπλ ζπρλά ζε ππεξβνιηθά επίπεδα. Καη απηό ζπκβαίλεη γηαηί ε
αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ κπνξεί ελ κέξεη λα αληηκεηώπηζε ην πξόβιεκα ηεο
θεξεγγπόηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ ελίζρπζε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ζηεξίμεη
κε επαξθή θεθάιαηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Οη θθ. Μίραινο θαη Αγληάδεο ηόληζαλ ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηξαπεδηθώλ νξγαληζκώλ ηελ
αλαγθαηόηεηα λα επηιπζεί ην πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, όρη
κόλν ζηελ ρώξα καο, αιιά γεληθόηεξα ζηνλ επξσπατθό λόην, επαλαιακβάλνληαο ηελ πξόηαζε
γηα άκεζε ελνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Επξσδώλε.
Σηηο επαθέο πνπ είραλ κε επηρεηξεκαηίεο ηεο νκνγέλεηαο, ν πξόεδξνο θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο
ηεο ΚΕΕ, αλαθέξζεθαλ ζηελ πξόνδν πνπ έρεη θάλεη ε Ειιάδα ζην δεκνζηνλνκηθό ζθέινο,
θαζώο θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα δηακνξθώζεη μαλά ην πξνθίι ελόο ειθπζηηθνύ θαη θηιόμελνπ
πξννξηζκνύ γηα επελδύζεηο. Οη θθ. Μίραινο θαη Αγηάδεο επεζήκαλαλ ζηνπο νκνγελείο
επηρεηξεκαηίεο όηη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, έρνπλ πινπνηεζεί ή αλαθνηλσζεί κεγάιεο θιίκαθαο
επελδύζεηο από επηρεηξήζεηο θαη funds όπσο: Fairfax, Rhone Capital, Dufry, Diamond Resorts,
Qatar Petroleum, Arabsat, PSP Investments, Dogus, Third Point, Donskoy, Payne, York Capital,
Cosco, Huwaei, ZTE, PhilipMorris, SAP, Hewlet Packard, Procter & Gamble, Unilever θ.α. θαη
ηνπο θάιεζαλ λα δώζνπλ θαη απηνί δπλακηθά ην παξώλ ζηε πξνζπάζεηα απηή.
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