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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, κε αθνξκή ηελ
αλαθνίλσζε ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο γηα ην επηηπρέο απνηέιεζκα ησλ
ηεζη αληνρήο ησλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ, πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε:
«Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη νη ζπζηεκηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο πέξαζαλ
κε επηηπρία ηα stress tests ηεο ΕΚΤ, ρσξίο κάιηζηα λα ρξεηάδνληαη θεθάιαηα από ην
Τακείν Χξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο.
Απηό πνπ πξέπεη ηώξα λα γίλεη από κέξνπο ησλ ειιεληθώλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ
ηδξπκάησλ είλαη λα εληζρύζνπλ δπλακηθά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Έλα από ηα κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο, ρσξίο θακία ακθηβνιία, είλαη ε
έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη νη ηξάπεδεο, πνπ όπσο απέδεημαλ θαη ηα stress tests, δελ
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ ηελ παξνρή ξεπζηόηεηαο ζηελ
αγνξά. Καη κάιηζηα ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύλ απαξάδεθηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δαλεηνδνηήζνπλ. Καη αλαθέξνκαη ζε απηό, γηαηί πνιύ
κεγάινο αξηζκόο ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδεη ζήκεξα
κεγάιν πξόβιεκα ρξεκαηνδόηεζήο από ηηο ηξάπεδεο εμαηηίαο ηνπ ηξόπνπ πνπ
γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο από ηελ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Η πηζηνιεπηηθή αμηνιόγεζε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκό
πνζνηηθώλ, πνηνηηθώλ θαη ινηπώλ παξαγόλησλ θαη δελ είλαη δπλαηόλ λα ζηεξίδεηαη
απνθιεηζηηθά ζην εάλ θάπνηα ζηηγκή εκθάληζε αδπλακία πιεξσκήο. Είλαη, γηα
παξάδεηγκα, ιαλζαζκέλν κηα νηθνλνκηθή κνλάδα λα ηηκσξείηαη κε απνθιεηζκό από
νπνηαδήπνηε πξόζβαζε ζε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδόηεζε γηα ζεκαληηθό ρξνληθό
δηάζηεκα κόλν εμαηηίαο ηεο πξνζκέηξεζεο 1 ή 2 ζθξαγηζκέλσλ επηηαγώλ.
Τν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη γηα έλαλ αθόκε ιόγν. Σηηο
παξνύζεο ζπλζήθεο, ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε πξόζβαζε ησλ
επαγγεικαηηώλ θαη ησλ λνηθνθπξηώλ ζε θεθάιαηα αιιά θαη ε ηόλσζε ηεο δήηεζεο θαη
ηνπ εκπνξίνπ απνηειεί ηε κόλε δηαζέζηκε επηινγή πνπ ζα μεθιεηδώζεη ηε δπλακηθή
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζα πξνζηαηεύζεη ηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα
δεκηνπξγήζεη λέεο.
Απηό ζεκαίλεη όηη ε αμηνιόγεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη από αλεμάξηεηνπο
εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Καη ζαθώο δελ είλαη δπλαηόλ λα
δηελεξγείηαη από ηελ Τεηξεζίαο, θαζώο ππάξρεη μεθάζαξε «Σύγθξνπζε
Σπκθεξόλησλ» αθνύ επί ηεο νπζίαο ε Τεηξεζίαο, πνπ είλαη ζπγαηξηθή ησλ Τξαπεδώλ,
ζα απνθαηλόηαλ κε ηε βαζκνινγία ηεο εάλ νη Τξάπεδεο – Μέηνρνη ηεο κπνξνύλ λα
ρνξεγήζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ θαη ζε πνηνπο δάλεηα θξίλνληαο εηαηξείεο βηώζηκεο ή κε
βηώζηκεο».
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