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Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµορικό Ειµελητήριο εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία
του για τις τελευταίες εξελίξεις ου διαδραµατίζονται στην χώρα µε τις ολοένα και
αυξανόµενες αρνητικές ειτώσεις στην ήδη εύθραυστη Ελληνική οικονοµία.
Η αόφαση για δηµοψήφισµα µε εακόλουθο το κλείσιµο των Τραεζών και την
ειβολή ελέγχων στην διακίνηση κεφαλαίων δηµιουργεί ένα άνευ ροηγουµένου
αονικτικό εριβάλλον για τις ειχειρήσεις όλων των κλάδων και για τους
εργαζόµενους.
Οι ειχειρήσεις θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν την οµαλή λειτουργία τους µιας και
όλες οι συναλλαγές και διεκεραιώσεις συµεριλαµβανοµένης και της µισθοδοσίας
ραγµατοοιούνται µέσω Τραεζικών Ιδρυµάτων.
Ειδικότερα τοµείς ου σήµερα αρουσιάζουν σηµαντική ρόοδο και συµβάλουν
στην εθνική οικονοµία και αασχόληση, όως ο τουρισµός, λήττονται ιδιαίτερα
αό τις εξελίξεις µε αρόβλετες συνέειες για την µελλοντική τους δυναµική και
αοτελεσµατικότητα. Οι Ελληνικές εξαγωγικές ειχειρήσεις την στιγµή ου
ροσαθούν µε όλα τα µέσα να διεκδικήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στις αγορές του
εξωτερικού λήττονται σηµαντικά αό τις δυσάρεστες εξελίξεις. Οι ολυεθνικές
ειχειρήσεις µε σηµαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήδη εκονούν σχέδια
σταδιακής αοµείωσες της δραστηριότητας τους στην χώρα µε ότι αυτό µορεί να
σηµαίνει για την εικόνα της χώρας και την εµιστοσύνη των εενδυτών ρος την
Ελλάδα. Και φυσικά οι χιλιάδες µικροµεσαίες και ατοµικές ειχειρήσεις αδυνατούν
να ανταοκριθούν λέον στα σηµερινά δεδοµένα µε αοτέλεσµα χιλιάδες
εργαζόµενοι και εαγγελµατίες να αντιµετωίζουν ρόβληµα διατήρησης των
δραστηριοτήτων τους και ειβίωσης τους. ∆υστυχώς δε η εαναφορά όλων αυτών
των ειχειρήσεων στην ροηγούµενη οµαλότητα θα άρει αρκετό χρόνο ου στην
ραγµατικότητα σχεδόν δεν υάρχει.
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Το Ειµελητήριο µας ανέκαθεν έχει εκφραστεί υέρ της ααραίτητης και υεύθυνης
συναίνεσης του ολιτικού κόσµου σε µία ροσάθεια αοτελεσµατικότερης
διαραγµάτευσης µε τους Ευρωαίους εταίρους µας. Καλούµε τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας αλλά και την Κυβέρνηση να αναλάβουν τις ρωτοβουλίες εκείνες ου
ααιτούν οι εριστάσεις έτσι ώστε η χώρα να διεκδικήσει µία δικαιότερη και
καλύτερη συµφωνία µε οµοψυχία και θετική διάθεση και να αραµείνει οωσδήοτε
στην Ευρωζώνη. Ταυτόχρονα θεωρούµε ααραίτητη την εκόνηση εθνικής
στρατηγικής για την ανασυγκρότηση και ανάτυξη της χώρας βασισµένη στα
σηµαντικά λεονέκτηµα της αλλά και στις αρχές της αξιοκρατίας, υεύθυνης
λογοδοσίας, ισονοµίας και δικαιοσύνης ου θα εξασφαλίσει ένα καλύτερο µέλλον
για όλους τους Έλληνες και κυρίως για τις νέες γενιές στις οοίες θα κληροδοτήσουµε
την χώρα αυτή.
Η Ευρωαϊκή ροοτική της Ελλάδας θα ρέει να θεωρείται ααραίτητη όχι µόνο
για την οικονοµική σταθερότητα αλλά και για την γενικότερη ασφάλεια της χώρας
µας σε καιρούς ορατής αστάθειας και σηµαντικών κινδύνων στην ευρύτερη
γεωολιτική εριοχή.
Ο ολιτικός, ειχειρηµατικός, ακαδηµαϊκός κόσµος και γενικά όλοι οι Έλληνες
ολίτες οφείλουµε χωρίς ιδιοτέλειες και συµφέροντα να αρθούµε στο ύψος των
εριστάσεων και να κινηθούµε οµόψυχα και συναινετικά για την άµεση εξεύρεση
µίας ειλικρινούς, βιώσιµης και ουσιαστικής λύσης µέσα στην Ευρωζώνη και την
Ευρωαϊκή Ενωση.
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