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Συνάντηση µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Πλούταρχο Σακελλάρη
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των µελών της ∆ιοικητικής Επιτροπής µε τον
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κ. Πλούταρχο
Σακελλάρη ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος έθεσε ως κύριο θέµα προς
συζήτηση το θέµα της ενίσχυσης της ρευστότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων
και την κατάσταση που επικρατεί στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.
Ειδικότερα περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι
επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου κατά την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία
εξ΄αιτίας της έλλειψης ρευστότητας και ανέλυσε τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για την
επίλυση του προβλήµατος. Συγκεκριµένα ο κ. Πέντζος πρότεινε:
 τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραµµα στήριξης των τραπεζών, για
την ευνοϊκή δανειοδότηση των µεταποιητικών επιχειρήσεων, και επιτέλους να
µετρήσουµε πόσες επιχειρήσεις λαµβάνουν δάνεια, χρήµατα από το πρόγραµµα
στήριξης των τραπεζών, πόσα δηλαδή από αυτά περνούν στην πραγµατική
οικονοµία,
 την πληρωµή ή/και τον συµψηφισµό των οφειλών του κράτους προς τις
επιχειρήσεις, και,
 την έµµεση στήριξη της χρηµατοδότησης των εξαγωγών µε τη δηµιουργία ενός
αποτελεσµατικού συστήµατος εγγυήσεων ή την προεξόφληση απαιτήσεων από
ειδικό φορέα.
Επίσης, τόνισε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα αναπτυξιακά µέτρα τα οποία
θα αναστρέψουν τη φθίνουσα περίοδο της ελληνικής µεταποίησης των τελευταίων
ετών και θα επαναφέρουν τη µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής,
αλλά κυρίως να αρθούν συγκεκριµένα εµπόδια που απειλούν την εύρυθµη λειτουργία
των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητά τους.
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υπογράµµισε ότι στο πλαίσιο της
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης, ο ρόλος της ΕΤΕπ είναι ιδιαίτερα
σηµαντικός. Η παρατεινόµενη κρίση και η εξάπλωση της ύφεσης, καθιστούν
αναγκαία µια αύξηση ρυθµού στη χρηµατοδοτική δραστηριότητα του οµίλου ΕΤΕπ
στην Ελλάδα, τουλάχιστον για τα επόµενα δύο χρόνια.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των µελών της ∆ιοικητικής Επιτροπής µε τον κ.
Σακελλάρη ο τελευταίος ανέφερε ότι η ΕΤΕπ εργάζεται για την ενίσχυση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της ΕΕ και την προώθηση της ανάπτυξης των
λιγότερο προηγµένων περιοχών της. Στηρίζει διαρκώς την πραγµατική οικονοµία και,
σε περιόδους αναταραχής, έχει την ικανότητα να παρέχει συντονισµένη στήριξη στην
ευρωπαϊκή οικονοµία µέσω εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων.
Οι χρηµατοδοτήσεις της ΕΤΕπ, δήλωσε ο κ. Σακελλάρης, θα βοηθήσουν στην
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας διότι η συντονισµένη δράση ενίσχυσης της
ρευστότητας τού τραπεζικού συστήµατος, στοχευµένης όµως να διοχετευθεί σε
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η διατήρηση της κατασκευής υποδοµών αλλά και µια
επιλεκτική στροφή σε τοµείς µε µελλοντικές προοπτικές, όπως είναι η καινοτοµία, η
έρευνα, η τεχνολογία και η παιδεία, παραµένει ως το καλύτερο που µπορεί να κάνει η
ΕΤΕπ για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Τέλος, δήλωσε ότι οι
χρηµατοδοτήσεις της ΕΤΕπ θα βοηθήσουν την ελληνική οικονοµία τόσο
µεσοπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα.

