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Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την «Επιχείρηση Ρευστότητα» για επενδύσεις παγίων ξεκινά με καλοκαιρινή
ενημερωτική καμπάνια το Ε.Β.Ε.Π.
Το μείζονος σημασίας θέμα περί την διασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ο νέος
αναπτυξιακός νόμος, η επανεκκίνηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο εισαγόμενος
πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις, ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Αναφερόμενος στο θέμα της
ρευστότητας, που απασχολεί τον επιχειρηματικό κόσμο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
γνωστοποίησε ότι στις προθέσεις του Ε.Β.Ε.Π. είναι η πραγματοποίηση καμπάνιας με στόχο την
ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων που υπάρχουν.
Αναφορικά με τις επί του θέματος εξελίξεις αναφέρθηκε ότι, σε τηλεσυσκέψεις που είχαν η
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, οι τραπεζικές διοικήσεις και τα Επιμελητήρια, το θέμα της
ρευστότητας συζητήθηκε εκτενώς. Οι τράπεζες, ερμηνεύοντας τη χαμηλή πιστωτική επέκταση
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογράμμισαν ότι, ποσοστό άνω του 80% των αιτήσεων
που δέχθηκαν, δεν πληρούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα πιστοληπτικά κριτήρια.
Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονομικών εκτίμησε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ
περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις από τις 30.000. Υπενθυμίζεται ότι, την περασμένη Πέμπτη,
κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος
κρατικών εγγυήσεων με την κωδική ονομασία «Ηρακλής». Η συζήτηση στο Δ.Σ.
επικεντρώθηκε στα κόκκινα δάνεια και επισημάνθηκε ότι κεντρικός στόχος των τραπεζών είναι
η προώθηση ρυθμίσεων με προστασία στους ευάλωτους και κυνήγι στους κακοπληρωτές.
Αναφορικά με τις συναινετικές λύσεις τονίστηκε ότι, υπό την αίρεση ότι το ΑΕΠ θα αυξάνεται
ετησίως, είναι δυνατόν να αναδιαρθρωθούν και επιστρέψουν στις κανονικές αποπληρωμές
πάνω από το 60% των εταιρικών κόκκινων δανείων και το 70% των υπό καθυστέρηση
στεγαστικών και καταναλωτικών επισφαλειών. Με αφορμή στοιχεία της ΤτΕ, επισημάνθηκε ότι,
στην ίδια λογική, θα «δουλευτούν» και τα δάνεια που βρέθηκαν σε αναστολή το 2020 και δεν
είναι δυνατόν να αποπληρωθούν με τους ίδιους όρους, λόγω μείωσης των εισοδημάτων. Σε
πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ αναφέρθηκε ότι η σταδιακή απόσυρση των μέτρων στήριξης θα
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επιδράσει καθοριστικά στη συναλλακτική συμπεριφορά, χωρίς να αποκλείεται η δημιουργία
νέου κύματος επισφαλειών το οποίο, στην παρούσα χρονική συγκυρία, δεν μπορεί να
εκτιμηθεί με ακρίβεια.
Όσον αφορά στις ΜμΕ του Πειραιά, υπενθυμίζεται ότι υπεγράφη από τη Δημοτική Αρχή
Πειραιά, απόφαση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και
πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά. Η
σημαντική αυτή κίνηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων, με στόχο τη στήριξη της
οικονομίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, στη δύσκολη παρούσα
συγκυρία λόγω της πανδημίας του COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων. Ως γνωστόν, η
δράση είναι ενταγμένη στο Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2014 – 2020, με
συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7.000.000 ευρώ. Αντίστοιχα, δάνειο με την εγγύηση του
Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)
δύναται να λάβουν Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την 31.12.2019, είχαν Κύκλο
Εργασιών έως 200.000 ευρώ ή έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης στην τράπεζα και κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την
ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σχολιάζοντας τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μεταξύ άλλων,
επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις και οι επενδύσεις θέλουν το κράτος υποστηρικτικά δίπλα τους
και όχι γραφειοκρατικά απέναντί τους. Η επισήμανση αυτή, ουσιαστικά, απηχεί την πάγια θέση
του Επιμελητηρίου περί ελαχιστοποίησης των γραφειοκρατικών διατυπώσεων, της
αλληλοεπικάλυψης υπηρεσιών του Δημοσίου, αλλά και της επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης.
Όπως αναφέρθηκε, το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για την ανάκαμψη των επενδύσεων, ενώ στα θετικά στοιχεία του αναγνωρίστηκε ότι επιδιώκει
τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων, αύξηση της
απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ, επίσης, στοχεύει στη
συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων. Θετικά κρίθηκε η ειδική πρόβλεψη για
ενισχύσεις επιχειρήσεων και συνεργατικών σχηματισμών που συμμετέχουν σε κλαδικά ή
τοπικά παραγωγικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να
αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, αλλά και το προβλεπόμενο
ποσοστό ενίσχυσης των νέων ΜμΕ.
Αναφορικά με την επανεκκίνηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι
όραμα του Επιμελητηρίου είναι, το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας μας να γίνει το
εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ανταγωνιστικής ελληνικής βιομηχανίας, με
εξωστρεφή προσανατολισμό, η οποία θα εξυπηρετεί τις απαιτήσεις συντήρησης, επισκευής και
κατασκευής εμπορικών και πολεμικών πλοίων, θα παράγει εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες
υψηλής τεχνολογίας και θα απασχολεί άριστα εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατοτεχνικό
προσωπικό. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει λάβει θέση για την ανάπτυξη του συνόλου των ναυπηγικώνναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων και, σε προσεχή συνεδρίαση, θα υπάρξει ειδική
συζήτηση.
Εξετάζοντας, τέλος, την αυξητική τάση στη διαμόρφωση του κόστους των πρώτων υλών, αλλά
και τη «συμπεριφορά» της εφοδιαστικής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρέθεσε πλειάδα
στοιχείων που, επί της ουσίας, επιβεβαιώνουν τους φόβους του προηγούμενου διαστήματος
για ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και μεταφορών, με τις πρώτες ανατιμήσεις να
καταγράφονται σε μια μεγάλη γκάμα «ταχυκίνητων» καταναλωτικών προϊόντων. Όπως
χαρακτηριστικά τονίστηκε, η αυξητική τάση αναμένεται μάλιστα να ενταθεί το επόμενο
διάστημα, «καθώς έχουν δρομολογηθεί σημαντικές ανατιμήσεις που ήδη αποτυπώνονται στα
ράφια, πλήττοντας τους καταναλωτές». «Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απαιτεί τη
συγκρότηση μετώπου από παραγωγούς, εμπόρους και κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί»,
κατέληξε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., υπενθυμίζοντας πρόσφατη, επί του θέματος, δήλωσή του.
Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τέλος, το Δ.Σ. με την ευκαιρία της 50ής επετείου της αδελφοποίησης των Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, αποφάσισε ομόφωνα, τη συνδιοργάνωση Οικονομικού Φόρουμ, στις 7 και 8
Οκτωβρίου 2021 στην οποία θα προσκληθούν να συμμετάσχουν αξιωματούχοι και
επιχειρηματίες των κρατών της Κύπρου και της Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο.
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