Η ΕΣΕΕ με επιζηολή ηης προς ηοσς αρμόδιοσς Υποσργούς
Ζηηά αλλαγή ζηάζης και πρακηικής ηων ηραπεζών μεηά ηην ολοκλήρωζη
ανακεθαλαιοποίηζης
Η ΕΣΕΕ κέζα από ην έξγν «Υπεξεζία Υπνζηήξημεο ησλ
Μκε εκπνξηθώλ
επηρεηξήζεσλ», δηαπηζηώλεη όηη ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν νη Τξάπεδεο έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά
ζθιεξέο απέλαληη ζηνπο εκπόξνπο, δελ δέρνληαη θαλέλα ζπκβηβαζκό θαη
αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά θάζε πξνζπάζεηα ξύζκηζεο δαλείσλ ή ρξεκαηνδόηεζεο πγηώλ
επηρεηξήζεσλ.
Σην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλάζρεζεο ηεο πθεζηαθήο πνξείαο θαη θαηόπηλ ηεο
δπλαηόηεηαο ζπκκεηνρήο ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο Ειιεληθήο Έλσζεο Τξαπεδώλ θαη
ηεο Task Force γηα ηελ επίηεπμε ακνηβαίσλ επσθειώλ ζπκθσληώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ
αγνξά, ε ΕΣΕΕ απέζηεηιε ζρεηηθή επηζηνιή πξνο ηνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ θαη
Αλάπηπμεο κε ζηόρν λα ελεκεξώζεη γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηα αλππέξβιεηα
εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Σηελ επηζηνιή ηεο ε ΕΣΕΕ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ,
ηδηαίηεξα νη κηθξνκεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ιόγσ ηεο απζηεξήο θαη πνιιέο θνξέο,
αδηθαηνιόγεηεο ζηάζεο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη κεγάιεο θαη κηθξόηεξεο Τξάπεδεο.
Δπζθνιίεο θαη ππεξβνιέο παξαηεξνύληαη αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο «ελήκεξσλ»
επηρεηξήζεσλ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο βηώζηκεο επέθηαζεο ησλ
δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ γηα ηηο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο, πγηείο επηρεηξήζεηο έξρνληαη ζε εμαηξεηηθά
δπζρεξή ζέζε, απεηιείηαη ε βησζηκόηεηα πνιιώλ από απηνύο θαη κηθξνκεζαίνη έκπνξνη
θηάλνπλ ζε απειπηζηηθή νηθνλνκηθή θαη επαγγεικαηηθή, πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε.
Σπγθεθξηκέλα, εληνπίδεηαη κεγάινο αξηζκόο πεξηζηαηηθώλ, όπνπ:
• Από πγηείο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθνύο θύθινπο εξγαζηώλ, αλαθέξεηαη όηη
δεηείηαη ππνζήθεπζε αθόκε θαη ηεο πξώηεο θαηνηθίαο ηνπ επηρεηξεκαηία γηα έγθξηζε
δαλείνπ ύςνπο 10.000 επξώ (!).
• Οη ηξάπεδεο αξλνύληαη θάζε δηεπζέηεζε πθηζηάκελνπ δαλεηζκνύ πνπ πξνηείλεηαη από
ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, αθόκε θη αλ ηεθκεξηώλεηαη ε βησζηκόηεηα ηεο
πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο, θαη απαηηνύλ, αθόκε θαη κέζσ ηεο δηθαζηηθήο νδνύ, δηαξθείο,
πξόζζεηεο δηαζθαιίζεηο εγγπήζεσλ έλαληη ρξεώλ, αθόκε θαη γηα δάλεηα πνπ νη ίδηεο
ρνξήγεζαλ ρσξίο εμαζθαιίζεηο.
• Παξά ην γεγνλόο όηη νξηζκέλεο ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ ζπκθσλήζεη κε ηελ ΕΤεΠ ηε
ρξεκαηνδόηεζε ειιεληθώλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Τακείνπ
Εγγπνδνζίαο γηα ηηο ειιεληθέο ΜκεΕ θαη έρεη αλαθνηλσζεί όηη έρνπλ ιάβεη ηνπο
αληίζηνηρνπο πόξνπο, δελ ελεκεξώλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα
δαλεηνδόηεζήο ηνπο κε επλντθνύο όξνπο ζην πιαίζην ηνπ σο άλσ κεραληζκνύ, κε
ζπλέπεηα ηα ρξήκαηα απηά λα κε δηνρεηεύνληαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Από ην 1,5
δηο πνπ έρεη εθηακηεπηεί ζηηο Τξάπεδεο, έρνπλ δνζεί ζηελ αγνξά κόλν ηα 315 εθ. πεξίπνπ ην 1/5. Επηπξόζζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δέρνληαη αηηήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο
κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ηεο ΕΤΕΑΝ ΑΕ, πςώλνπλ αλππέξβιεηα εκπόδηα

κέζσ ππεξβνιηθώλ απαηηήζεσλ γηα παξνρή εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ ζε θάιπςε ησλ
δαλείσλ απηώλ.
• Σην δηαδηθαζηηθό ζθέινο ζεκεηώλνπκε όηη θακία ζρεδόλ από ηηο ηξάπεδεο δελ έρεη
νξγαλσκέλα θαη ζπζηεκαηηθά αληηκεησπίζεη ηελ αλάγθε ησλ πειαηώλ κηθξνκεζαίσλ
επηρεηξήζεσλ γηα βηώζηκε αλαδηάξζξσζε ηνπ δαλεηαθνύ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ. Δελ
έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθέο εγθύθιηνη κε νδεγίεο πξνο ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ κε
απνηέιεζκα ε πιεηνςεθία ησλ πειαηώλ είηε λα απνηξέπεηαη από ηελ ππνβνιή ζρεηηθώλ
αηηεκάησλ είηε λα αθήλεηαη παληειώο απιεξνθόξεηε θαη λα πθίζηαηαη αβνήζεηε ηηο
ζπλέπεηεο ηεο θαζπζηέξεζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ δόζεσλ.
Η ΕΣΕΕ ζεσξεί όηη είλαη θαζήθνλ ηεο ε ελεκέξσζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο όηη αλ δελ
ιεθζνύλ άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ πγηώλ επηρεηξήζεσλ θαη αλ δελ αιιάμεη ε άδηθε
ζηάζε πνπ έρνπλ ππνρξεσζεί λα πηνζεηήζνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο, ηόηε δπζηπρώο
πνιύ ζύληνκα ζα έρνπκε πνιύ δπζάξεζηεο επηπηώζεηο γηα ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο,
ηνπο κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο απαζρνινύκελνπο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Τα ινπθέηα θαη ε αλεξγία ζα ζπλερίζνπλ λα απμάλνληαη έηη
πεξαηηέξσ θαη ε ηξέρνπζα ύθεζε όζν δηαξθεί ζα θαηαζηξέθεη ην ειιεληθό εκπόξην θαη
ηελ αγνξά.
Αλ πξαγκαηηθά πηζηεύνπκε όηη ε Ειιάδα κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη λα γπξίζεη ζε ηξνρηά
αλάπηπμεο, δελ είλαη δπλαηόλ λα αθήλνπκε πγηείο επηρεηξήζεηο λα θαηαζηξαθνύλ, ζην
όλνκα ηεο «εμπγίαλζεο» ελόο ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαη απηό κεηαθέξεη ηηο
παζνγέλεηέο ηνπ ζην παξαγσγηθό θνκκάηη ηεο νηθνλνκίαο καο. Σηελ θαηεύζπλζε ηεο
πξνζηαζίαο θαη δηάζσζεο ηεο πγηνύο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα καο πξέπεη λα
εθιείςνπλ πξαθηηθέο, πνπ κόλν «αλαπηπμηαθέο» δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ.
Τν ζρέδην ίδξπζεο λέαο Επελδπηηθήο Τξάπεδαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί ηηο ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο, νπζηαζηηθά ζηέιλεη έλα κήλπκα δπζαξέζθεηαο θαη επηρεηξεί κία ερεξή
παξέκβαζε ζην ειιεληθό ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Η λέα Τξάπεδα κε έδξα ην
Λνπμεκβνύξγν, πνπ ζα ηδξπζεί κε θεθάιαηα ηεο ΕΤεΠ, ηνπ Γεξκαληθνύ θαη ειιεληθνύ
δεκνζίνπ, ζηα πξόηππα ηεο KfW, θαίλεηαη λα ζέιεη λα πάξεη επάλσ ηεο ηελ ελίζρπζε
ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ ειιεληθή αγνξά, παξαθάκπηνληαο ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Τν
δεηνύκελν όκσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ε
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο, ώζηε λα κπνξέζεη λα ηνπνζεηεζεί έμππλα θαη
άκεζα κεηαμύ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ κηθξνκεζαίσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο.
Η ΕΣΕΕ έρεη θάζε πξόζεζε λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηεο Ειιεληθήο Πνιηηείαο,
εκπεηξία ησλ ζπκβνύισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν «Υπεξεζία Υπνζηήξημεο
εκπνξηθώλ Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ», ηόζν ζην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο
ζρεδηαζκνύ ησλ θαηάιιεισλ ιύζεσλ όζν θαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο
απνθάζεσλ γηα ξπζκίζεηο επέθηαζεο θαη επαλαρξεκαηνδόηεζεο δαλείσλ.
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Τέινο ε ΕΣΕΕ επηζεκαίλεη όηη ζπκθσλεί κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο
έθζεζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηεο ΕΕΤ γηα πξόζβαζε ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΜκεΕ
ζηελ Ειιάδα, ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα ζπκθσλίαο ζε έλαλ θώδηθα δενληνινγίαο
κεηαμύ ΜκεΕ θαη ειιεληθώλ ηξαπεδώλ θαη ζπλερίδεη λα επαλαιακβάλεη όηη νη Έιιελεο
έκπνξνη ζέινπλ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο δίπια ηνπο θαη όρη απέλαληί ηνπο.

