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Αξιότιμε κύριε υπουργέ, 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
βρίσκονται στην κυριολεξία μισό βήμα πριν από την οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. 
Βασική αιτία της τραγικής αυτής κατάστασης στην οποία έχουν επέλθει στο σύνολό τους οι 
επιχειρήσεις της χώρας, είναι το γεγονός ότι επί της ουσίας δεν υφίσταται λήξη της τραπεζικής 
αργίας, όπως επισήμως διατυπώνεται. 
Ιδιαίτερα οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, είτε πρώτων υλών, είτε τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, 
αδυνατούν να εξοφλήσουν τους προμηθευτές τους στο εξωτερικό και κατά συνέπεια δεν μπορούν 
να εισάγουν τις αναγκαίες ποσότητες για να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα και 
γενικότερα την επιχειρηματική τους δράση. Είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις να δοθεί λύση στο τεράστιο αυτό πρόβλημα. 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με στοιχεία μας ήδη εκκρεμούν τουλάχιστον 6.000 αιτήματα 
επιχειρήσεων για αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό που αφορούν πληρωμές πρώτων υλών κι 
εμπορευμάτων. Με τον αριθμό να μεγαλώνει καθημερινά με γεωμετρική πρόοδο. Αν το πρόβλημα 
δεν επιλυθεί σήμερα, οι προμηθευτές του εξωτερικού απειλούν να προβούν σε διακοπή 
συναλλαγών μαζί μας λόγω αθέτησης των συμφωνιών μας, γεγονός που όπως καταλαβαίνετε θα 
οδηγήσει σε ένα νέο μπαράζ λουκέτων και φυσικά έκρηξης της ανεργίας. 
Σε πρώτη φάση και με δεδομένο το πρόβλημα ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, το οποίο και 
ο επιχειρηματικός κόσμος αναγνωρίζει, σας καλούμε να προωθήσετε ρύθμιση, η οποία να 
προβλέπει τουλάχιστον ότι όσες ελληνικές 
επιχειρήσεις εισάγουν συνάλλαγμα λόγω προώθησης των προϊόντων τους σε ξένους πελάτες, να 
έχουν τη δυνατότητα να το επανεξάγουν σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, προκειμένου οι 
προμηθευτές τους να τους αποστείλουν πρώτες ύλες και προϊόντα. 
Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί ταυτόχρονα, είναι αυτό που αφορά τις καταθέσεις στις 
ελληνικές τράπεζες σε συνάλλαγμα. Θα πρέπει να προωθηθεί επίσης ρύθμιση η οποία να επιτρέπει 
τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ευρώ και μέσω διατραπεζικών συναλλαγών οι επιχειρήσεις να 
μπορούν να αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο εσωτερικό. 
Κύριε υπουργέ, 
Θα θέλαμε επίσης να σας επισημάνουμε ότι δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά το άρθρο 1 
παράγραφος 8 της τελευταίας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία 
«απαγορεύεται η πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα». 
Δεν κατανοούμε τους λόγους της απαγόρευσης αυτής που θα έδινε πρόσθετη ρευστότητα στις 
τράπεζες στην περίπτωση που κάποιοι από τους δανειολήπτες επιθυμούσαν την ολική εξόφληση 
των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση των προτάσεών μας. 
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