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Επιστολή του ΒΕΑ στον πρωθυπουργό 

 

Είναι γεγονός, αναφέρει στην επιστολή του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, αναμφισβήτητο που  προκύπτει και από όλες τις σχετικές έρευνες και 

μελέτες ότι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και των 

εγχειρήσεων είναι η μείωση της ζήτησης και η υποχρηματοδότηση. Η μείωση 

της εσωτερικής ζήτησης είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα και για τον λόγο 

αυτό χιλιάδες παραγωγικές επιχειρήσεις αναζητούν την εξωστρέφεια είτε 

απευθείας με εξαγωγές είτε αναλαμβάνοντας εργασίες υπεργολαβίας (φασόν) 

για εταιρίες του εξωτερικού. Όμως και σε αυτή τη περίπτωση αναφύεται το 

δεύτερο μεγάλο πρόβλημα αυτό της παντελούς σχεδόν έλλειψης-δυνατότητας 

χρηματοδότησης τους από το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας 

στην προσπάθεια του αυτό να εξυγιανθεί. 

» 

Ειδικά τους τελευταίους μήνες η πρακτική των τραπεζών είναι τελείως 

αρνητική απέναντι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ουσιαστικά 

αρνούμενες τη χρηματοδότηση ή την πιστωτική τους διευκόλυνση και επιπλέον 

μη δεχόμενες κανένα συμβιβασμό αντιμετωπίζοντας αρνητικά κάθε προσπάθεια 

ρύθμισης δανείων ή χρηματοδότησης λειτουργικά υγιών και βιώσιμων 

επιχειρήσεων ακόμα και αυτών με ενήμερες δανειακές υποχρεώσεις.  

Συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων να 

περιέρχονται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, να απειλείται η βιωσιμότητα τους και 

οι επιχειρηματίες-φορείς τους να καταλήγουν σε επαγγελματική, οικονομική, 

και οικογενειακή καταστροφή ανατροφοδοτώντας έτσι την ανεργία και την 

ύφεση αλλά και την κοινωνική απόγνωση. 

Καθημερινά επιχειρήσεις-μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας 

μας ενημερώνουν ότι απευθυνόμενες στις τράπεζες αντιμετωπίζουν 

χαρακτηριστικές καταστάσεις όπως: 

• Άρνηση αναδιάρθρωσης ή διευθέτησης του υφιστάμενου δανειακού ή 

πιστωτικού χαρτοφυλακίου τους ακόμη και στις περιπτώσεις προφανούς και 

τεκμηριωμένης βιωσιμότητας της αιτούσας επιχείρησης αλλά και της 

προτεινόμενης ρύθμισης, και πιεστική απαίτηση πρόσθετων εξασφαλίσεων από 

την πλευρά της τράπεζας ακόμη και στις περιπτώσεις παλαιοτέρων χορηγήσεων 

όπου δεν υπήρχε σχετική απαίτηση. 



• Από επιχειρήσεις με παρουσία δεκαετιών στην αγορά, με σημαντικούς 

κύκλους εργασιών και με καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τους λόγω της 

επιλογής της εξωστρέφειας, ζητείται υποθήκευση ακόμη και πρώτης κατοικίας 

για έγκριση μικροχρηματοδότησης ύψους 10.000 ή 20.000 ευρώ. 

. Πρόσθετες εξασφαλίσεις αναζητούνται επίσης και στις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων που αιτούνται χρηματοδότησης μέσω των διαφόρων 

προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ των οποίων ο σκοπός είναι ακριβώς η εγγυοδοτική 

εξασφάλιση των τραπεζών για τα χορηγούμενα προς τις χρηματοδοτούμενες 

επιχειρήσεις δάνεια. 

• Επιχειρήσεις απευθυνόμενες σε καταστήματα τραπεζών που έχουν υπογράψει 

συμβάσεις με την ΕΤΕπ ή το ΕΤΕΑΝ με σκοπό την διευκόλυνση πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση των ΜμΕ, ή αιτούνται χρηματοδότηση στο πλαίσιο 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, δέχονται άμεσα και χωρίς περαιτέρω εξέταση (από 

τον υπεύθυνο χρηματοδότησης) αρνητικές απαντήσεις ή στην καλύτερη 

περίπτωση δεν ενημερώνονται για την δυνατότητα δανειοδότησής τους με τους 

ευνοϊκούς όρους που προβλέπονται σε αυτά τα προγράμματα, με συνέπεια και οι 

επιχειρήσεις και η αγορά γενικότερα να μην χρηματοδοτείται και οι 

συγκεκριμένοι εγκεκριμένοι πόροι να παραμένουν αδιάθετοι. 

Οι παραπάνω χαρακτηριστικές περιπτώσεις δυστυχώς δεν αποτελούν την 

εξαίρεση αλλά την τρέχουσα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά 

οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση πιστωτικής ασφυξίας με συνέπεια 

την ανατροφοδότηση και την εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης. 

Εξάλλου η έστω και καθυστερημένη απόφαση της ίδρυσης του 

Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, αν και ανεπαρκής σε σχέση με τις ανάγκες της 

οικονομίας μας, αποδεικνύει στη πράξη την τεράστια ανάγκη χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης της ελληνικής αγοράς, παρακάμπτοντας το τραπεζικό σύστημα και 

αναγνωρίζοντας ότι για να υπάρξει η πιθανότητα η χώρα να καταφέρει να 

γυρίσει σε τροχιά ανάπτυξης, δεν είναι δυνατόν να αφεθούν υγιείς επιχειρήσεις 

να καταστραφούν, κατά τη διαδικασία εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος 

που και αυτό εκ των πραγμάτων μεταφέρει τις παθογένειες και τις ανεπάρκειές 

του στην πραγματική οικονομία και κοινωνία κατ'επέκταση. 

Από την δημοσίευση στοιχείων της μελέτης σκοπιμότητας για την 

σύσταση του Ταμείου, προκύπτει έλλειψη ρευστότητας 20 δις. ευρώ από την 

ελληνική αγορά καθώς επίσης και ότι μια αύξηση της χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων κατά 5-6 δις. ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση του 

ΑΕΠ της χώρας τουλάχιστον κατά μια ποσοστιαία μονάδα με ότι αυτό 

συνεπάγεται για τη διάσωση του παραγωγικού ιστού της χώρας και των 

αντίστοιχων θέσεων εργασίας. Το παραπάνω ποσό αποτελεί κλάσμα της 

συνολικής χρηματοδοτικής ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

που επετεύχθη με πόρους των ευρωπαίων και των ελλήνων φορολογουμένων με 



τελικό σκοπό την διάσωση και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας στη 

δοκιμαζόμενη από την βαθύτατη οικονομική κρίση χώρα μας και γι'αυτό τον 

λόγο αποτελεί αδήριτη ανάγκη αλλά και κοινωνική απαίτηση η άμεση 

χρηματοδότηση της αγοράς από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. 

Εξάλλου είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει υγιές τραπεζικό 

σύστημα σε μια καθημαγμένη οικονομικά και κοινωνικά χώρα με 

κατεστραμμένο τον παραγωγικό της ιστό και υπονομευμένες προοπτικές 

ανάκαμψης της, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για άμεση λήξη της 

εσωστρέφειας και της ομφαλοσκόπησης του τραπεζικού μας συστήματος και 

την στροφή του στην οικονομία και την κοινωνία με την παροχή της 

απαιτούμενης και αναγκαίας χρηματοδοτικής ρευστότητας. Η πρόσφατη 

δήλωση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κου Γιοχάνες Χαν είναι 

χαρακτηριστική: «...έχουμε διαθέσει σημαντικά κεφάλαια για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, τα οποία ακόμα δεν έχουν φθάσει στο σύνολο τους στους 

δικαιούχους...» και «...αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών αλλά τα χρήματα πρέπει να φθάσουν στους τελικούς δικαιούχους» 

Τέλος, και για την άμεση ανακούφιση των επιχειρήσεων και της αγοράς 

ζητούμε να εξετασθεί και να προωθηθεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, χρονικής 

επέκτασης και αναχρηματοδότησης των δανείων παραγωγικών επιχειρήσεων 

που παράγουν εγχώρια προστιθέμενη αξία με : 

• αναχρηματοδότηση ή και αναδιάρθρωση των υφιστάμενων δανείων με 

όρους που θα λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία σε 

συνδυασμό με τις προοπτικές των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη την 

συγκεκριμένη πιστωτική διευθέτηση. 

• αναστολή εξόφλησης κεφαλαίου, αποπληρωμή μόνο των τόκων και 

αντίστοιχη χρονική επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου 

• μείωση του επιτοκίου χορηγήσεων για τα επόμενα 2 έτη στο επίπεδο 

αυτού της ΕΚΤ ή το πολύ αυτού των καταθέσεων σης ίδιες τράπεζες συν 

κάποιο λογικό και όχι αποτρεπτικό της χρηματοδότησης περιθώριο 

• αύξηση των χορηγήσεων και πιστώσεων στις επιχειρήσεις που διαθέτουν 

λειτουργική βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα τις 

εξωστρεφείς 

Κύριε Πρόεδρε, καταλήγει στην επιστολή του το ΒΕΑ, θεωρώντας ότι 

συμμερίζεστε την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου όπως εκφράζεται 

από το Επιμελητήριο μας, αναμένουμε την απαιτούμενη από τις συνθήκες 

ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών διότι σε λίγο δεν θα έχει νόημα να 

συζητούμε για ανάπτυξη και νέες επενδύσεις όταν το υφιστάμενο 

παραγωγικό δυναμικό της χώρας θα έχει αφεθεί να καταστραφεί λόγω 

πιστωτικής και χρηματοδοτικής ασφυξίας.  


