
 

 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 
Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
 
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος σε επιστολή που απέστειλε στον 
Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, επεσήµανε ότι ο 
τραπεζικός τοµέας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να υποστηρίξει την 
παραγωγική βάση της χώρας.  
 
Στην επιστολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Γιώργος Μυλωνάς 
αναφέρεται: 
 
«»»»»»»»»»»»»»»» 
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, 
 
Η διεθνής οικονοµική κρίση αναδεικνύοντας τα δοµικά προβλήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά έναν από τους βασικούς συντελεστές 
λειτουργίας των επιχειρήσεων που είναι η ταµειακή τους ρευστότητα.  
 
Όπως γνωρίζετε, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα 
αντιµετωπίζει µε εξαιρετικά αυστηρά κριτήρια και έντονη επιφυλακτικότητα τη 
δυνατότητα δανεισµού των επιχειρήσεων. Παρά το πακέτο στήριξης, που 
γενναιόδωρα θεσπίστηκε από την Κυβέρνηση για τη στήριξη του τραπεζικού 
συστήµατος, πολλές τράπεζες αυξάνουν υπέρογκα και ατεκµηρίωτα το κόστος του 
χρήµατος.  
 
Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής είναι πληθώρα επιχειρήσεων να βρίσκονται σε 
εξαιρετικά δυσµενή θέση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, ενώ πολλές από 
αυτές βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης.  
 
Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιµη, ενώ αν δεν ληφθούν άµεσα 
µέτρα για την αποτελεσµατική της  αντιµετώπιση, τότε εκτός από την παύση της 
λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, θα υπάρξει ενδεχόµενη αύξηση της ανεργίας και, 
κατά συνέπεια, συρρίκνωση της οικονοµικής δραστηριότητας σε ολόκληρο το 
Βορειοελλαδικό Τόξο. 
 
Ο τραπεζικός τοµέας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και στην κρίσιµη αυτή 
περίοδο να υποστηρίξει µε χαµηλά spreads και ευέλικτες διαδικασίες τη 
χρηµατοδότηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.   
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι τα κυβερνητικά 
µέτρα που σχετίζονται µε το θέµα θα πρέπει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικές ρήτρες 
για τη χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας και την ενίσχυση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων, για την άµεση αναστροφή του αρνητικού κλίµατος που επικρατεί 
και για την έµπρακτη υποστήριξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Παρακαλούµε θερµά για τις άµεσες ενέργειες σας για την αναστροφή της 
αβεβαιότητας που κατακλύζει σήµερα την αγορά. 
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