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15 Μαρτίου 2020 

 
ΚΕΒΕ : Προς την ορθή κατεύθυνση τα μέτρα για οικονομία 
- Έμφαση στη ρευστότητα χρήματος για τις επιχειρήσεις 

 
 

Το σύνολο των μέτρων που εξήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση είναι προς την ορθή κατεύθυνση, 

αφού όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη στήριξη της 

οικονομίας από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Ειδικά για το πακέτο μέτρων στην οικονομία, το οποίο ανέρχεται σε 700 εκατ. ευρώ, το ΚΕΒΕ 

εκφράζει την ικανοποίηση του, αφού σ’αυτό περιλαμβάνονται και αρκετές από τις εισηγήσεις 

του προς την κυβέρνηση. Κρίνει ωστόσο απαραίτητη τη παροχή σειράς διευκρινήσεων σε 

πολλά θέματα ώστε να είναι πιό ξεκάθαρες αρκετές από τις αποφάσεις. 

Το ΚΕΒΕ θα αναμένει και  τα μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση της ρευστότητας 

χρήματος στις επιχειρήσεις. Όπως είναι γνωστό, το ΚΕΒΕ ζητά την άμεση αύξηση του 

τραπεζικού ορίου παρατραβήγματος των επιχειρήσεων (τουλάχιστον για όσες είναι τυπικές με 

τις τραπεζικές υποχρεώσεις τους) και την προσωρινή αναστολή των δόσεων για 

επιχειρηματικά δάνεια.  

Το ΚΕΒΕ θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα της διατήρησης της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

καθώς τώρα με την παράλυση της οικονομίας, θα διευρυνθούν τα προβλήματα ρευστότητας. 

Ακόμα το ΚΕΒΕ τονίζει την ανάγκη να μη διαταραχθεί το πλαίσιο λειτουργίας της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής διαδικασίας , ώστε η τροφοδοσία της αγοράς με 

προϊόντα να συνεχιστεί κανονικά και να αποφευχθούν προβλήματα ελλείψεων στην αγορά. 

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει επίσης την απόφαση για επιβολή μπλαφόν στα είδη πρώτης ανάγκης σε 

θέματα υγιεινής για προστασία των πολιτών. 

Καταλήγοντας αναφέρει ότι παρόλο που το πακέτο μέτρων για την οικονομία που εξήγγειλε η 

κυβέρνηση είναι προς την ορθή κατεύθυνση, το Επιμελητήριο επιφυλάσσεται να μελετήσει 

διεξοδικά όλα τα μέτρα και εκεί που κρίνει σκόπιμο θα επανέλθει με ειδικότερες εισηγήσεις. 
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