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Πρόταση επίλυσης του ζητήµατος των µεταχρονολογηµένων
επιταγών σύµφωνα µε την ισχύουσα γαλλική νοµοθεσία

Πρόταση επίλυσης του ζητήµατος των µεταχρονολογηµένων επιταγών σύµφωνα µε
την ισχύουσα γαλλική νοµοθεσία κατάθεσε µε επιστολή του, την Τρίτη 24 Νοεµβρίου
2009, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος προς την Υπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα. Λ. Κατσέλη.
Σύµφωνα µε την επιστολή, «…οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που προέρχονται από
την έκδοση µεταχρονολογηµένων επιταγών, που µπορούν να φθάνουν και ως τους
δέκα µήνες, δηµιουργούν σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος που επιβαρύνει κατ΄
αποκλειστικότητα τις µεταποιητικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η πρακτική αυτή σε
συνδυασµό µε την τρέχουσα πολιτική των τραπεζών που θεσπίζουν ολοένα και
αυστηρότερα κριτήρια δανειοδότησης, µεταφέρει µε βεβαιότητα το βάρος της
πίστωσης στις παραγωγικές επιχειρήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της διευθέτησης του προβλήµατος των
καθυστερηµένων πληρωµών έχει εκδώσει την Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία στη
χώρα µας εναρµονίστηκε µε το Π∆ 166/2003, µόνον όµως σε ότι αφορά τις
καθυστερηµένες πληρωµές του δηµόσιου τοµέα, χωρίς δηλαδή να υπεισέρχεται στις
συναλλαγές µεταξύ ιδιωτών.
Σε συνέχεια της έκδοσης της παραπάνω οδηγίας, το πρόβληµα των
καθυστερηµένων πληρωµών έχει αντιµετωπισθεί συνολικά, και εν τέλει επιλυθεί, από
αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπως για παράδειγµα η Γαλλία.
Σχετική έρευνα των υπηρεσιών του ΣΒΒΕ κατέδειξε ότι σύµφωνα µε το νόµο για τον
εκσυγχρονισµό της γαλλικής οικονοµίας (Loi pour la Modernisation de l’ Economie –
LME), που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2009, ορίστηκαν οι 45 ηµέρες από τη λήξη του
µήνα που εκδόθηκε το τιµολόγιο ή οι 60 ηµέρες από την έκδοση του τιµολογίου, ως
ανώτατο χρονικό σηµείο για την εξόφληση των οφειλών οποιονδήποτε συναλλαγών
για προϊόντα και υπηρεσίες µεταξύ ιδιωτών.
Σε κάθε περίπτωση, η ιδιαιτερότητα της χώρας µας που αφορά στο πλήθος και στα
τεράστια ποσά που διακινούνται µέσω επιταγών θα πρέπει να εφαρµοσθεί σε βάθος
ενός ή δύο ετών για την εξοµάλυνση και αντιµετώπιση της ισχύουσας στρεβλής
κατάστασης στην ελληνική αγορά…».
Για το ΣΒΒΕ, υπογραµµίζεται, «είναι βέβαιο ότι η λήψη των σχετικών αποφάσεων,
αφενός θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, αλλά, το κυριότερο, θα βοηθήσει
στην εύρυθµη λειτουργία της».

