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Γενικεύεται η πιστωτική ασφυξία για τον ιδιωτικό τοµέα της 
Ελληνικής Οικονοµίας 

 
Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ µε αφορµή την απόφαση της εταιρίας ασφάλισης πιστώσεων 

EULER – HERMES να εξαιρέσει την Ελλάδα από την ασφαλιστική κάλυψη των 

εισαγοµένων εµπορευµάτων και πρώτων υλών, την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, εξέδωσε 
ανακοίνωση τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόµα χτύπηµα για τον 

ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας στη χώρα, ο οποίος πλέον αντιµετωπίζει κατά πρόσωπο 

το κλείσιµο, ή, στην καλύτερη περίπτωση, το δραστικό περιορισµό των δραστηριοτήτων 

του. 

Η συγκεκριµένη απόφαση, αυξάνει στο µέγιστο την πιστωτική ασφυξία όλων των 

επιχειρήσεων που πραγµατοποιούν εισαγωγές, αφού πλέον πρέπει να προπληρώνονται 
σε µετρητά οι παραγγελίες και να εξανεµίζεται η πίστωση που είχαν οι επιχειρήσεις, 

λόγω της συνεργασίας τους µε εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων. Παράλληλα, µε 
βεβαιότητα αυξάνεται ο κίνδυνος κατάρρευσης της αγοράς συνολικά που, εφόσον 

συµβεί, θα δηµιουργήσει ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τα φάρµακα, τα 

καταναλωτικά αγαθά, και οι πάσης φύσεως πρώτες ύλες. 

Αν στα παραπάνω προσθέσουµε την αδυναµία χρηµατοδότησης των επιχειρήσεών του 

ιδιωτικού τοµέα από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, την καθηµερινή µείωση του 

πιστωτικού ορίου των δανείων των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, αλλά και τη διαρκή 

µείωση των ορίων της ασφάλισης των πιστώσεων από το εξωτερικό, τότε ο κίνδυνος του 

ντόµινο των λουκέτων είναι προ των πυλών το επόµενο χρονικό διάστηµα. 

«Αναρωτιόµαστε, υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση, για δύο πράγµατα: πρώτον, πως 
είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις µας να διαθέτουν µετρητά για την αγορά πρώτων υλών, 

πριν ακόµα παράξουν και πουλήσουν τα τελικά τους προϊόντα, και δεύτερον, πως 

µπορεί κάτω από τέτοιες συνθήκες να λειτουργήσει το κύκλωµα της οικονοµίας, αφού 

κάτω απ΄ αυτές τις συνθήκες οι µεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ζητήσουν απ΄ 
τους πελάτες τους το ακατόρθωτο, δηλαδή την προπληρωµή των παραγγελιών τους. 

Σηµειώνουµε ότι οι πληρωµές των επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνονται σαφώς 

µεταχρονολογηµένα, κι εδώ και δύο χρόνια το χρονικό διάστηµα της πίστωσης λόγω 

ακριβώς της πιστωτικής ασφυξίας αγγίζει ή και ξεπερνά σε πολλούς κλάδους τους 8 έως 

12 µήνες.  

Καλούµε το πολιτικό σύστηµα της χώρας να δείξει αυτοσυγκράτηση στις κάθε είδους 

δηλώσεις του για την οικονοµία και την ανάπτυξη κατά την τρέχουσα προεκλογική 

περίοδο και το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα να υποστηρίξει έµπρακτα τους πελάτες του, 

δηλαδή τις ιδιωτικές επιχειρήσεις». 

 

 

 


